






হল! 

যদি জানিতে ইচ্ছা! করেন. তবে তারতের সর্ব 

স্পপরিচিত এসেন্স দেলখোস ব্যবহার; করিয়া 

দেখুন। উৎকৃষ্ট পুষ্পসারে দা গুণ থাকা 
আবশ্যক ইহাতে সকলই পাইবৈঙ্ঈ! কয়েক 
বিন্দু রুমালে ও পরিচ্ছদে 38 করিয়া: 

দেখুন, দেলখোসের প্রীতিকর মনোরম সৌরতে : 

আপনি প্রফুল্ল হইবেন। এই রমণীয় সৌরতের 

কোমলতা ও কমনীয়তা সর্বত্র প্রমিদ্ধ। 
দেলখোস রয়েল ...*** য ২ 

_দেলখোস 4 রী | ঠা ১ 



হিারিনিনি নি | দ9 850ঠাগ; 7 0807 

টু করিয়। মফঃস্বগের গ্রাহক- 

যারী, টেবিল, . চেয়ার, 
প্র পানিল,. খড়খড়ি, সার্সঁ 

প্রস্তুতি অর্ডার মত গ্রস্ত 
মা. » করাইয়। অতি সাষান্ত মুনফ। 
িখিযা সরবরাহ করিয়া থাকি। কারোগেট আয়- 
ৃ ৭. হীল জয়েক্ট। চী- আয়রণ, বোস্টনাট, বেড়ার 
ীটাঙ্য়ালা তার প্রভৃতি এবং ফার্শিচার ও ইমারতি 

ঈড়নের জপ কল, কলা, ছিটকিনি, বণট, গরকলা, রগ রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়া য় গতরযে্ট অফিসার, মিউনিসিপালিটা ও 
ই ই ধ্যাি মা ধাকেন। ঠিক জিনিষ উচিত রও হইবার কোন আশঙ্কা নাই। 
টা রি  ববযণসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইলে 

লে টা টা থাকি ; পরীক্ষা প্রার্থনীয়।-_ 

| খু টা; দে এগু.কোং। 

১৮২১৫ নং ব্বাজার ট্াট কলিকাতা । | 

রি নন? রোড... ূ 

তার.84: গেলেস্লি সীট, কলিকাড়া। 

্ *« বর্গকে সর্বপ্রকার আল- 

- এবং সকল প্রকার অয়েল পোঁ্ং, 

রি টা 0ঠা, এট র081 

| শারীরিক এবং মানসিক: বিপদের হন হত্বে 

আর . আমরা লীলমি হইতে লে 
রা. উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ আমদানী. 

: পরিত্রাণ পাইতে আমাদের 

.. কামশাম্ 
পাঠ ব করুন। উহা স্বাস্থ্য, রধর্য্য এবং উন্নতির 
একমাগ্র উপায়; বিনামূল্যে ও বিন ভাকমাগুলে 
বিতরিত হইতেছে। 

আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা। 
ইহা ফৌবনসুখ ও চপবতা। এবং অত্যধিক, 

খাতক্ষযর জমিক্ঠ সর্বপ্রকার রোগের অবার্থ মহৌষধ । 
ইহা স্নায়বিরূ যন্ত্রগুলিকে সতেজ করে | ইহা 

শরীরের বল:ব্িদ্ধি করে, রক্ত ব্বদ্ধি এবং পরিষ্কার 
করে এবং স্প্রদোষ নিবারণ করে। ইহা হজম 

শক্তি দ্ধ :করে, কোষ্ঠকাঠিস্ত দুর করে এবং 
মনুষ্য শরীরে যে সব উপাদান অতাব হয় তা! 
দুরকরে। - 

কবিরাজ ্ ীমনিশঙ্বর গোবিনদজী শা, 
» আতন্বনিগ্রহ ওধধালর,  . 

২১৪ নং বছুবাজার স্বীট, করিকাতা।.. 

ম্্ঘদার এও কোং। রে 
পেন্টর্স ফটোগ্রাফার্স আট 
জেনারেল অর্ডার টিন | 

+২ নং স্কারিসন রোড, কলিকাতা । । 

. জামাদের কারখানায় থিয়েটারের ট্েজ- 

সময় সকল প্রকার সিন, ডগসিম, পতি 

রচারুণে রি ম্পর হইয়া থাকে।': 15 লী ৰ 

ল্য তালিকার জন্য অর্ধ আমার ; ডাক চিট নে 
পত্র লিখুন, . আর সকল প্রকার দেশী; € ও স্ব ইং 
ছবি চ. ফটে। বাধাই, এবং  বিজ়ার্থ জব আছে? 



দ্বাদশ খণ্ড, 

সম্পাদক- শরীনিকুঞ্জবিহারী দত, এম, আর, এ, এদ্। 

টব্পাএ১ ১৩৯ । 

কপিকাত1; ১৯২ নং বভবাজ[র ইট. ইও্ডয়ান গােনিং এসোসিয়েসন হইতে 

শ্ীযুক্ক শশাভুষণ মুখোপাধায়।কক প্রকাশিত। 

কলিকাত| 3 ১৯৬ নং হীন ্রট দি মিলার প্রিন্টিং ওয়াকস্ হইতে 

শ্রীযুক্ত তবতারণ মঘিক ছার! মু্রিত। , 
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রিতা 
০858 5 রাশি, শি এপ দুদ এল ১৬৯ দে ১১ "০:2৯ 

১৯০ সাদি, রি দি র এ 

টে শিং লি 5 
সদ এছ 8 নি ঈশাহি তে পি দত ঠী চিত ৯৪ 

তিনের শত 2 ১৮ " আই পুশ 

পু আআ 

এস, পি. সেন শি) রী 

| ঘ্াণের খাহিানেই সাধারণে শুনিয়্াছেন, যে 
প্র্ণে_ইন্ত্রের লন্দনে, দেবভোগ্য পারিজাত 
'আছে। ৫সই পুরিজাত দেবরাজ ইন্দ্রের শচীরাণীর 
স্ছাগের বিলাসভোগ । পারিজাতের রং কেয্ন, 

প্ন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহ! কেহ জানেন না। 

তবে, পারিজাতের গন্ধট1 যে খুব মনমাতান তার 
সআব্ল কৌন সন্দেহ নাই। আপনি বদি এই অনৃষ্ট 
শু্-পারিজাতের স্বর্গীয় সৌরত কতকটা ধারণায় 
ব্জআীনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় 

সুরমা, বাবহার্- করুনি। আমরা ভরস| করিয়া 
বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের স্ুরম। 
মর্তের পারিজাত। শুধু গন্ধে নহে, স্থুরমা__ 

ঠীর্ববিবয়েই শ্রেষ্ঠ অথচ সুলত সুগন্ধি কেশতৈল। 
| মুলযাদি বড় এক শিশির ॥* অনি1। ভাক- 

মাশুলাদি'৩" আনা। তিন শিশির মৃপ্য ২২ ছুই 
টাকা। মাশুলাদি /* তের আন।। 

শুঞববভ-রসায়ন। 
শুদুই শরীরের সার জিনিব।. কাজেই শুক্র- 

ক্ষয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে ন|। 
অবসন্ন, মন বিধগ্র, বর্ণের মলিনতা. ইক্দিয়ের 

দুর্বলতা, মহ্থিফ্ের বলহানি, শরীরে দারুণ গ্লানি 
প্রভৃতি উৎকট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, য|নুষকে 
জীবন্ম ত করিয়! ফেলে । এই রসায়ন ওষধ শী 

শপ শুত্রবৃদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দুর করিয়! 
দেয়। এই জন্যই উহার নাম শুক্রবল্পভ। এই 
শুর্রবল্পত সেবনে গুরুধাতু পাচ হয়, ইন্দ্রিয়ের 

ক্কীণতা ও দুর্বলতা দূর হইয়া যায়, মনের স্ফ্তি ও 

দেহের কাণ্ডি বদ্ধি পায়, উত্তেজন। ও ধারণাশক্তি 
আশানুরূপ বর্ধিত হুইয়! থাকে । এক যাত্রাতেই 

ইহার উপকার অনুভব করা যাম্ন। “এক শিশির 
মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। মাশুগ্যাদি৩/* আনা। 

পুজ্পস্পাল্লর 7. 
বকুল ।- আমাদের বকুলের সৌরভ টাট কা 

বকুলফুলের নাল অটুট সুন্দর । 
চিক 'পারিজাত।-_-এ যেন 

সত্য সত্যই শ্ব্গায় সৌরত ! 
বঙ্গমাতা |-_+বাঙ্গালীর 

“বঙগমাতা” সমস্ত বাঙ্গালার 
গৌরবস্বরূপ | 

মিলন |-_“মিলনের” 
স্থবাস মিলনের মতই মনোরম! 

'রেণুক] 1--আমাদের 

“বেণুকা” বিলাতী কাশ্ীবী- 
বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন 
অধিকার করিয়াছে । 

ক।মিনী -_যামিনীর জ্যোত্স। 
সৌরতে মধুর তর হইয়! উঠে। 

চম্পক |--টাপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল- 

কামিনীর 

মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ ! 
বেলা |-_-শবসন গ্রীক্ষবেলায় "বেলার” গন্ধ 

' ষেন স্বগন্থখ আনিয়। দেয় | 

শুক্রক্ষয়ে দেহ 
হোয়াইট € রাজ | শামের অনুবাদ করি- 

লেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া 'যাকী। এই 
আমাদের "শেউতি গোলাপ” । | 

প্রত্যেক পু্ধুসার বড় শিশি ১ ১২ এক টাক1। 
মাঝারি দ* বার আমা । ছোট. ॥* আট সমান । 
প্রিয়জনের ভ্ীতি-উপহার জন্য একত্র বড় শ্তিন 
শিশি ২॥* টাক11 মাঝারি তিন শিশি ২২ টাক1। 
ছোট তিন শিশি ১০ পচ সিক1। মাশুলাদি 
স্বতস্থ। আমাদের ল্যাতেগু]ুর ওয়াটার এক শিশি 
॥* আনা. ডাক-মাশ্ল।1০/* আনা1। অভডিকলোন 
এক্ 'শিশি ॥* আনা) সাশুলা দি+/, আন1। আমা- 
দের অটো-ডি-রোজ, আঅটে। অব.” নিরোলী, অটে।' 
অব. মতিয়], অটে। অব. খ্খস, অতি উপাদেক্ি 
পদার্থ। এক শির্শিং১২ এক টাকা, উঞ্জন 
১০৭ দশ টাকা 1. 

রোগীগস স্বন্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমর.অতি যত্রপহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা! পাঠাইয়! থাকি। 
ব্যবস্থা ও উত্তরেবু জন্ত অর্দ আনার ভাক-টিকিট পাঠাইবেন । 

এস, পপি, সেন এগ কোম্পানী 7 ম্যান্ফ্যাকৃচারিং কেমিষ্টসৃ। ..... 
১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড. কলিকাতা । 



পত্রের নিয়মাবলী । 
“কৃষকে"'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২২। রতি সংখ্যার ঈদ 

সলয ৬০ তিন আন! াজ। 
" আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া 

বার্ষিক মুল্য আদার্া করিতে পারি। পত্রাদি ও টাক! 
ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 
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বিষয়। পঞ্ান্ক। দি ২-__'াতানাব$ত 
792) 15১1/১/1 ১0৬৩০, (:019145. 

সজী চাষ ৬ ০৯৯ রী 

আলুর চাষে কীট ... [0 রুষি সহায়। 
আর্য কষিবীতি ১, ৪6 কষি-সহায় বা (08111,008 0171১ জীনিকুগ্জ 

সরকারী কৃষি সংবাদ... 55৫ বিভবারী দত্ত 21....3১( সম্প-দক, “কৃষক? ও 13০06819 &০ 
]. 0. 4840.) প্রখীত। কলিকাতা ইওিয়ান গার্ডেনিং 

নব বর্ষ রর 2 ূ ূ র : 
| এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত । মূলা ॥* আনা। যদি কোন 

পত্রাদি রর ১০৯ ২৪ জমিতে কি চাষ করিবেন, কি দার দিবেন। কত জমিতে কত 
রে বীজ আবশ্টক, কোন সময় কি চাষ করিতে হইবে, কত 

সার-সংগ্রহ এ ডি অন্তর চার! রোপণ করিতে হইবে। কোন সময় কি প্রকারে 

বাগানের মাসিক কার্য . ০, ৩২ অল সেচন করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় জাশিতে চান, তবে 
5. এই পুস্তক কাছে রাখা আবথ্থক। এমন এফখানি পুস্তক 
রা এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। 

0. শিস | “কৃষি সহায় সাধারণের বছদিনের অভাব মোচন করি 

৯-০-০৫৯-০৬-০ য়াছে।” “বেঙ্গলি” 

তামাকবীজ | টুক্টের উপযুক্ত হাতান| ও সুমাত্র, নতের উপযুক্ত ষ্টারলিং তামাক প্রতি 

তোল! ১২ দেশী তামাক. তোল।॥* 

মুল | বোম্বাই লাল বড় উৎকুষ্ট তোল! ।* পাও বা. অর্ধের ৪২। কাথির মূলা সুস্বাদু, 

উৎরুষ্ট লাল তোলা.” পাউপ্ড ২২ 
মটর রি ও এমেরিকান পাউও ১।০, ওল দ| পান্টগু |”, কানুলা সাদ। পউও ৪০, পাটনা 

াদ] পাউও ৬০ 4; ৮ - ” 
সীম।-__ফেক ছোট্ট গ!ছে, গছ পূর্ণ সীম, আমেরিকান সীম আউন্ন (৯॥ তোল। )%*। 

মরস্ুমী ফুল ষ্টার, প্যান্সি, ভাবির্ণ। ক্রক্স প্রভৃতি ৮ রকম ফুল বীজের বাক ১৯) সটনের 

রব বকম ফুলবীজের বার 8০, ল্যা্ডে, থের ২০ রকম বীজের বাঝ ৪। টাক 

ম্যানেজার-_“ইতিয্ীন গার্ডেনিং এসোপিয়েসন' ১১৬২ নং বহুবাঁঞার সীট, কপিকাতা। 



্তিয়ানগা্েনংএদোদিয়েসন 
১৬২ নং বহুবাজার ভ্টীট, কলিকাতা ॥ 

নৃতন বর্ষারস্ত হইতই মেস্বরশ্রেণীভুকত হইবার 
উপযুক্ত সময়। 'বীহারা এক্ষণে ইত্ডয়ান গার্ডেনিং 

.. এসোসিয়েসনের যেস্বর শ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, 
তাহার] নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
লভারেণ মেম্বর হইলে-_গ্রীন্রকালে বপনোপধষে।গী 

দেশী সজীবীজ ২৪. রকম ৯ 
» ফুলেরবীজ ২০. ৯) ২1০ 

শীতের বিলাতী সজীবীজ আমেরিকা ক্র 
টিনে যোড়াই করা ২৪ রূকম ১ বাক্স ৫॥ 

গীতের বিলাতী সটন কিন্বা ল্যাণ্ডে -' 
থের ফুলের বীজ ১ বাক্স, 8৩ 

শীতেক়্ দেশী সজীবীজ "২৪ রকম ২৯ 
ডাকমাশুল,ইত্যার্দি . 51০ 

| | | র্ 

সাধারণ মেম্বর হইলে- 
গ্রক্ম বর্ধাকালের বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
৮ ফুলের বীজ ১৮ 51. ১%০ 

শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার 
টিনে ষোড়াই কর। এক বাক্স ২৪ রকম 
বিলাতী সব্জী বীজ ৫1০ 

বিলাতী ফুল-বীজ ৮ প্যাকেট ১০ 
দেশী স্জী বীজ ১৮ রকম ১%০ 
ডাকমাুল ইত্যাদি ূ ॥০ 

| ১০ 

এতঘ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর *আমাদিগের দ্বারা 
পরিচালিত বাঙ্গাল! মাসিক পত্র “ক্কষক” প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন 
হইতে স্বততপ্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও মুল] 
৫২ টাকার অধিক হইলে টাকায় /* এক আনা 
হিঃ কমিশন পাইবেন। . 

স্পেশ্তাল মেখবর £-কৃষকের গ্রাহকগণ এসো” 

সিয়েসনের স্পেশ্তাল মেম্বর। তীহারাও বীজ 
গাছাদি খরিদ করিলে কমিশন পাইবেন্ণ 

সতারেণ মেশ্বরকে বাধিক এক সতারেণ বা ১৫২ 
টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বাধষিক ১৯৯ ও ম্পেশ্তাল 
মেস্বরগণকে কৃষকের বাধিক মুল্য ২২ (দিতে হয়। 

কাতা ও 

জন্ত আমাদের কষি-নমিতি স্বর্ণপদক পুরস্কার 

গ্রীষ্ম ও বর্ধাকীলের সক্জী ও 
ফুল বীজ। 

লাউ, কুমড়া, বিদ্গে, বরবটী,.. উচ্ছে, করলা, 
চিচিঙ্গে, বেগুন মুভ্ত'কেশী, ভু, টেপারি, চাঁপা- 
নটে, ডেঙ্গ, শস! ইত্যার্দি প্রতি প্যাকেট %* আনঠ। 
১৮ রকম একত্রে ১৮০ । 

ফুল বীজ। 
বাল্সম্, জিনিয়া, কস্মস্, জিলাডিয়া. সন 

ফ্লাওয়ার, এমারেস্থাস্, কক্সকুম্ব, গ্লোব এমারেন্, 
রূডবেকিয়া, মিরাবিলিস, জলাপা, ক্রিটোরিয়া, 
মেরিগোল্ড প্রভৃতি গ্রতি' প্যাকেট 1*- জানা। 

অর্দ প্যাকেট %* আলা । 4 রকম একত্রে ১%* । 

দেশী বীজ অধিকাংশই গোবিন্দপুর পরীক্ষা 

ক্ষেত্রে উৎপাদিত। বিলাতী “বীর্দ আমেরিকা? 

ইংলগু জার্খ্বানি, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়ার যেখানে যেটী 

উৎকৃষ্ট ও এদেশের আরহাওয়ার অনুকুল তথা, 

হইতে সংগ্রহ করা, সেই জন্যই এখানক?র বীজ 

উৎকৃষ্ট হয়। | | | 

আমাদের পরিচয়?_সমগ্রুবদদেশ ও আসামের, 

সরকারী পরীক্ষাঙ্ষেত্রের সমুদয় বী্গ এই এসো-. 
সিয়েসন হইতে সরবরাহ কর! হয়। বিগত কলি- 

ও বেনারস প্রদর্শনীতে এই বীজ সংগ্রহের 

গাইয়াছেন | 
সী" পিপি 

».. মুল্য তালিকা .বিশামুল্যে পাইবেন। 
পীর সপ 



ধ 

1:47) 

০ ০০ জবা সা ওহ অপি ভি জাল 

শ্ুণ লহ 
২ ১০৩ ০০ আও জাত এ পার ই এ 

রুষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পর। 

১২শ খণ। বৈশাখ, ১৩১৮ সাল । ১ম সংখ্যা ৷ 

শপ পানি আলু শিট শপ 17 

ভনভ্ডী চঙগাহ্ম & 

লাউ, কুমড়া, প্রভৃতির চাব। 
রি হল চ শে 

পু 2 টি: 25 সি ০ নী 

শে 3 

মে 

(১) লাউ (পাঁক1)। (২) লা্ট (খাইবার উপযুক্ত)! ৩৩) খরমুজ, তরমুক্জাদি। 

(৪), (৫), ৬) বিলাতি কুমড়া । (৭) ছ'চি কুমড়া । (৮) শসা । (৯) ধু'ধুল। 

(১) গোমুখ কুটি । (১১) করলা। (১২) বিঙ্গ।। 



২ কুষক-_ বৈশাখ, ১৩১৮। [ ১২ খণ্ড । 

লাউ, কুমড়া, শস। প্রভৃতি উত্ভিদ্দসমূহ উত্ভিদজগতে শসাক্ী € (71001111)112062 ) 

জাতির অস্তভূক্তি বলিয়৷ পরিগণিত হইয়! থাকে । শস৷ এই জাতির আদর্শ বলিয়? 

উদ্ত জাতির "শসাকী” নামকরণ হইয়াছে । বর্তমান সমর এই জাতির অন্তভূ্তি 

প্রায় ছয় শত প্রকার (৯1১০০1৮৭ ) জগতের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে শসাকী 
জাতীয় উদ্ভিদ অপেক্ষক্ত কম। ডাক্তার প্রেণের বেল প্র্যাপ্টস্ ( 1)7. 1১1778 
[7051 £৮11)5 ) নাধক পুস্তকে কেবল আঠারটী বর্গ €(০০1105 ) এবং চৌব্ঞিশটী 

“প্রকারে'র উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! যায়। কিন্তু 'প্রকারে'র সংখ্য। সামান্ত হইলেও 

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের শঙ্কর উৎপাদনপ্রবপণতা এত প্রবল যে, বঙ্দেশের প্রত্যেক 

জেলায় উক্ত উত্ভিদসমূহের এক একটী প্রকার “তে” (৮7161 ) উৎপাদিত এবং 
সংরক্ষিত হইয়া থাক বলিলেও অত্যুত্তি হয় না। পলীগ্রামে প্রত্যেক গুহস্থের 
বাড়ীতেই শসাকী জাতীয় উত্তিদ উৎপাদিত হয় এবং বৎসরের সকল সময়েই উক্ত 
জাতির কোন না কোন প্রকারের উত্ভিদ আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে । 
একটু বিবেচন। করিয়! দেখিলে ই এই সমস্ত উদ্ভিদের এত অধিক বিস্তুতির কারণ 

অন্থুমান করিতে পার। যায়। ইহাদের চাষ, অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসসাধা ; 
কতিপর প্রকারের €(£1,০০1০৪ ) ফল সুবৃহৎ এবং অন্ঠান্ত প্রকারের ফল ক্ষুদ্র হইলেও 

বিশেষ গুণসম্পন । 

ওবধার্ধে কতিপয় শসাকী জাতীয় উত্ভিদ্দ ব্যবহৃত হয়। ইহাদের অনেকেরই 

বিরেচক গুণ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি যেষন মাকাল, ব্রায়োনিয়। প্রভৃতি অপেক্ষা- 

রুত মুছু বিরেচক বলিয়া ব্যবহৃত হয়, আর অপর কয়েকটি, দৃষ্টান্ত স্বরূপ পটলের 
সুল বিষম বিরেচক বলিয়! ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত চিকিৎস। শানে কুষড়া, পটল, 

কাকড়ি, তেলাকুচা ও মাকালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাও এতন্দেশে 

শোতার জন্য শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদিত হয় না, তথাপি এই জাতীয় কয়েকটী 

উদ্ভিদ দেখিতে যে অত্যন্ত মনোহর তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। ইউরোপের 

নানাস্থানে লত্তাকুগ্জ প্রস্ততের জন্ত কুমড়া, করল। প্রভৃতির গাছ ব্যবহৃত হইয়) থাকে 

এবং ইহাদের পাত।, ফুল ও ফলের বৈচিত্রে কুঞ্জের শোত। যে অনেক পরিমাণে 

বন্ধিত হইয়৷ থাকে, তাহ সহজেই উপলব্ধি করা বায়। এতত্তিন্ন লাউ খোলাও 
নানাবিধ কার্ষেয ব্যবহৃত হয়। . ভারতবর্ষের রাজপুতান৷ প্রভৃতি স্বানের এবং 

আফ্রিকার লাউর খোল হইতে বিভিন্ন প্রকার ভোজন পাত্র ও বাগ্যযন্ত্র প্রপ্তত হয়। 

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের বীজে বথেন্ট পরিমাণে শ্বেতসারময় পদার্থ এবং তল 

পাওয়! যায়। মান্দ্রজ প্রদেশের কোন কোন স্থানে এই সমস্ত বীজ হইতে (প্রধানতঃ 

কাকড়ি) এক প্রকার আটা প্রস্তুত হর। উহাদের তৈলও জ্বালানি এবং আহার্যারূপে 

ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার জি, রক্সবর্গের মতে উক্ত আট। সুস্বাহ্ব এবং বিশেষ পুষ্টিকর । 
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শসাকী জাতির পুরাতন ইতিহাস অত্যন্ত কৌতুহলপ্রদ। ইহাঞ্জের বিতিন্ন 
জাতির উৎপত্তি ও পরিব্যাপ্তি অনেক উল্ভিদ শান্ত্রবিদ্ দ্বারা সমালোচিত হইয়াছে। 

তাহার ফলে বুঝিতে পারা যায় যে, লাউর উৎপাস্ত আমদের দেশেই। প্রমাণ 

স্বপ্ূপ দ্বেরাছুন প্রদেশের জঙ্গলী লাউর উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই লাউর 

ফল ক্ষুদ্র ও তিক্তাস্বাদ বিশিষ্ট। সংস্কৃতি ইহাকে কটু তুখী বলে। এতন্তিন্ 
মালাবার উপকুলে ও আযাবিসিনিয়! দেশে বন্য অলাবু দেখিতে পাওয়া ষয়। ইহ। 

হইতে অন্যান করা যায় যে, উক্ত দুই স্থান হইতে লাউর বংশ পৃথিবীময় পগিব্যাপ্ত 

হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী কুমড়ার নাম হইতেই বুঝিতে পার ষায় ষে, ইহ 

আমাদের দেশের আদিম অধিবাসী নহে । কোন পুরাতন চীন অথবা সংস্কত গ্রন্থে 

ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় না। পক্ষান্তরে আমেরিকায় ইহার বহু পুরাকান 

হইতে অবস্থিতির অনেক প্রমাণ পাওয়। ঘায়। কোন কোন উদ্দিদ্বিদের মত এই যে, 
বিলাতী কুমড়ার উৎপত্তি স্থান গিনিদেশে | ফলনুতঃ ইহা যে ভারতীয় নয় সে সম্বন্ধে 

সকলেই এক মত । ছাণাচি কুমড়ার উৎপত্তি স্থান মেক্কিকে। কিন্বা টেক্সাস দেশ 

বলিয়াই বোধ হয়। লাউর ঠায় খরমুজাই দুইটী বিভিন্ন স্থানে, অর্থাৎ আফ্রিকা ও 

ভারতে বন্তভাবে দেখিতে পাওয়া ষায়। সম্ভবতঃ ইহ1 উক্ত উভয় কেন্দ্র হইতেই 

নানাম্থানে প্রবন্িত হইয়াছে । তরমুজার আদিম বাসস্থ'ন উত্তর আফ্রিক। | 

শসার চাষ ভারতে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর হইতে চলিয্বা আমিতেছে। নিরবঙ্গ 

হইতে আরম্ত কিয়! হিমালয়ের অনেক উচ্চ প্রদেশেও শস! দেখিতে পাওয়। ধাঝ | 

কুমাউন হইতে আরম্ভ করিয়৷ মিকিম পধ্যস্ত এক প্রকার বন্য শস! দৃষ্ট হয়। ইহ! 

ক্ষেত্রজাত শপ। হইতে বিশেষ বিতিন্ন নহে। অপরাপর শসাকী জাতীয় উত্তিদের 

মধ্যে চালকুমড়1 জাপানে ও চীনে বিগ ও চিচিগ। তারতে প্রথম উত্পাদিত হয়। 

শসাকী জাতীয় যে সমস্ত উদ্ভিদ এতদ্দেশে উৎ্পার্দিত হইয়৷ থাকে তন্মধ্যে 

নিয়লিখিত কয়েকটী প্রধান।-_পটল, চিচিস্গা, লাউ, কুমড়!, শন, উচ্ছে, করলা, 

ধুন্দুল, বিঙ্গে; চালকুমড়।। 

চাষ প্রণালীর সাঘৃশ্ের হিসাবে শসাকী জাতীয় উদ্ভিদগণকে নির়লিখিত 
কয়েকটী শ্রেণীতে বিতাগ করা ষায়। পাঠানগণের অবগতির জন্ত এলে প্রত্যেক 

জাতির নামের পার্খে বৈজ্ঞানিক নাম প্রদত্ত হইল। 

১ম শেণী-_পটল (১) 1171601898771]108 01910৮18951, 

২য় শ্রেণী চিচিঙ্গ! (২) 171001950771]10521710100151107, 

কুন্দরকী (৩) 17161198881] 58 119, 

ধুধুল (৪) 148 হযরত, 21111, 

বঙ্গ (৫) 14118 ৪01(211820]15 1২0৯), 
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করল। ( ৬) তি হ নি 0 

উচ্ছে (৭) 01071070105 1167105012 5৬110. 

কাকরাল (৮) 71017107010 (50961)11700)177010518 30101)0, 

৩য় শ্রেণী - লাউ (৯) 14110108002, ৬01870708১0 

ছ চি কুমড়া ৫১০) 
সফরা কুমড়া (১১) 
বিলাতি কুমড়া (১২) 

রর্খ শেণী__খরবুজা (১৩) (100111018 11010 1511010, 

ফুটি (১৪) (11710011015 11 09117070105 16, 

€80017015 চন] োনাস ৬৮11৭. 

1)01)10273111 (6১111161৯2৮ 

€(111071)1121 1১০1১) ])60. 

(1110171"1)112. [1183111): 1)10101. 

গোমুখ ফুটি (৯৫) 
শসা (১৬) (706১0110153:11৮105 15001), 

খেড়ো (১৭) 

কা।কড়ি (১৮ 

তরমুজ (১৯) 0101৮111718, 

বিলাতি কছু (২৯ ) (0071)117৮ 1১61)0 1)0 € ৬2), 

শসাকী জাতীয় প্রায় সমস্ত উভ্ভিদই লতানীয়। কাগ বিশিষ্ট । আকর্ষণী নামক 
(17071) একটি প্রত)ঙগের সাহায্যে ইহার) কোন প্রকার কঠিন পদার্থ অবলম্বন 

(710171)115 €000071)0 ৮287101৮ ), 

) (00111015811) 1517)1), 
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করিয়। মৃত্তিক। ছাড়াইয়। উঠে। প্রকারভে্দে আকর্ষণীর গঠনের তারতম্য হইয়া 
থাকে । বুত্তিকার উপরিস্থিত লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের অগ্রভাগ পর্য)বেক্ষণ 

করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহার। কোন প্রকার অবলম্বন অনুসন্ধান 

করিতেছে এবং এই প্রকাঁর অবলম্বনের অনুসন্ধানে উহাদের কাণ্ড অনেক দূর পর্ধ্যস্ত 
গমন করিয়! থাকে । 

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের অপরাপর লক্ষণাবলীর মধ্যে কতিপয় বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য । ইহাদের অধিকাংশই লতানিয়া কাও বিশিষ্ট। শ্বেত ও পীত বর্ণ 

ব্যতীত কুলের আর কোন রঙ দেখিতে পাওয়া যায় না। শসাকী জাতির 
আর একটি প্রধান লক্ষণ এস্লে উল্লেখ করা আবশ্তক। এই জাতীয় সমস্ত 

গাছেরই পুষ্প এক লিঙ্গ; অর্থাৎ কেবল পুরুষ অথব! কেবল স্ত্রী। আবার 

এই জাতীয় গাছের অনেক “প্রকার” গাছেই উভয় জাতীয় পুশ্প জন্মাইয়া 

থাকে, যেমন লাউ ও কুমড়ায়। কিন্তু অন্তান্ঠ প্রকারে বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন জাতীয় 

পুষ্প উৎপন্ন হয়, যেমন পটলে। অনেক স্থলে ক্ষেত্রে যে পটল উৎপন্ন হয় না তাহার 

কারণ এই যে, ক্ষেত্রে শুদ্ধ পুরুষ কিন্বা স্ত্রী জাতীয় লতা৷ রোপিত হইয়। থাকে। 
এরূপ স্থলে বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্ট লত! ক্ষেত্রে বসাইলে ফল উৎপন্ন হইতে 
থাকে। পুংপুষ্প ও স্ত্রী পুশ্পের পার্থক্য নির্ধারণ করা৷ বিশেষ কঠিন নহে। একটি 
সম্পূর্ণ উভলিঙ্গ পুশ্পের চারিটি আবর্ত থাকে যথা নিয় হইতে আরম্ভ করিয়৷ প্রথম 
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রড (945২ ্ দ্বিতীয় অক টু 99:0]18 ১, তৃতীয় পুং নিবাস € হিনিনিরঃ ) ও 

চতুর্ন্ত্রী নিবাস (1১51)1)। এক লিঙ্গ পুণ্পে হয় পুং নিবাস কিন্ত স্ত্রী নিবাস থাকে । 
শসাকী জাতিতে কুণ্ডের নিয়ভাগ মিলিত ও উপর্রিতাগ পাঁচটি অংশ বিশিষ্ট ; এবং 
কুণড নলের উপর অবস্থিত। পুং কেসরের সংখ্যা সাধারণতঃ ৩, কিন্তু কখনও 

কখনও ৫ বাং হইয়া থাকে । কুণ্ড নলের নিয়ে, মধ্যে অথব। উপরিতাগে পুং কেসর 
সংলগ্র থাকে । কুমড়! প্রসৃতিতে ইহ দেখিতে অনেকট। ঢেউ খেলানে চুড়ির স্যায়। 
স্ত্রী নিবাসের নিম্বভাগ স্থুল, মধ্যতাগ সুত্রবৎ এবং সুত্রবৎ অংশের উপর একটি, 
তিনটি বিভাগ বিশিষ্ট অংশ সনিবিষ্ট থাকে । আমাদের দেশে যে সমুদয় শসাকী 

জাতীয় উতিদ্ দেখ! যায় তাহাদের স্ত্রীপুম্প প্রায়ই একক অর্থাৎ পুংপুশ্পের স্টায় গোছ! 
গোছ। হয় না, কেবল কুমড়ারই উভয় জাতীয় ফুল একক দৃষ্ট হয় । পটল, চিচিঙগ 
ও কুন্দরিকার প্রত্যেকের পার্থ গুলি ঝলারের ন্যায় কাট।। লাউর পুংপুষ্প অপেক্ষ। 

শ্রীপুশের বোট। ছোট । 
পূর্বেই বল। হইয়াছে যে, শসাকী জাতীয় শঙ্কর উৎপাদজ প্রবণতা অত্যন্ত 
প্রবল। শঙ্কর তিন প্রকার- বর্ণ-শঙ্কর ( 0609-1)১1)7145 ), প্রকার শঙ্কর 

€ 3090195-1151)7105 ), এবং ভেদ-শঙ্কর ( ৬1100)-1)1)7215 ) 1 এস্থলে বণঃ 

প্রকার” ও “ভেদে'র কিয়ৎপরিমাণে ব্যাখ্যা আবশ্তক। সংক্ষেপতঃ ইহ] বলিতে 
পারা যায় যে, যে.সমস্ত উদ্ভিদের পরম্পর এত নিকট সম্ষন্ধ যে, তৎসমুদয়কে 
এক গোস্টির অর্থাৎ এক পরিবারস্থ অন্য সকলের সহিত তুলনায় কতিপয় প্রধান 
প্রধান লক্ষণ এক বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়; এই সকল উত্ভতিদ এক বর্ণ ভুক্ত,। 

শসাকী জাতির অন্তর্গত “লাফ.ফা” (1.৮ ) এইরূপ একটি বর্ণ। এক পরিবারম্থ 
এক একটির সহিত প্রকারের তুলনা কর] যাইতে পারে। লাফ.ফা পরিবারে 
ঝিঙ্গে, তিত বিঙ্গে ও ধুম্দুল এইরূপ তিনটি প্রকার। ভেদ এবং প্রকার এতছুভয়ের 
বিভিন্নতা সময়ে সময়ে অতি অস্পষ্ট । জল, বায়ু; উত্তাপ, ভূমির অধিক অথবা 
অন্ন আর্্তা এবং অন্তান্ত আকন্মিক অবস্থা নিবন্ধন একই প্রকার বৃক্ষের নান। 
প্রকার আকারগত বৈষম্য সংঘটিত হয়। ছোট, বড়, খজু, বক্র প্রভৃতি নানাবিধ 
প্রকার বিঙ্গে তাহার উদ্বাহরণস্থল। যখন এইরূপ বৈবম্য বহু পুরুষানুক্রমে 
ঘটিত হইতে থাফে, তখন এ লক্ষণ সমূহ স্থায়ী হইয়া যায় এবং “ভেদ” একটি 

“প্রকারে উন্নত হয়। ছুইটি বিভিন্ন “ভেদে'র মধ্যে শঙ্কর উৎপাদিত হওয়। যেমন 

সহজ, ছুইটি প্রকারের মধ্যে শঙ্কর হওর। তেমন সহ নহে এবং দুইটি বর্ণের শঙ্কর 

উৎপাদ্দন কর স্থুকঠিন। পটগ এবং করল। দুইটি বিভিন্ন বর্ণভুক্ত। পটলের রেণু 
করলার স্ত্রী পুম্পে প্রয়োগ করিয়। ফল উৎপার্দিত হইতে দেখ! গিয়াছে বটে, কিন্ত 
প্র ফলের বীজ অঙ্ুরিত হয় না। শদাকী জাতির শক্করসমূহ সম্বন্ধে এত অধিক 
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পাটির তন লাস্ট লাগি রি লী" এটি কাছ পরি তা 

বলার প্রধান উদ্দেশ এই যে, শঙ্কর উহগারর দ্বারা আকস্মিক ৭ “ভেদ কে স্থাখী 

করিতে পারা যায়। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, এইরূপ নৃতন 'তেদ" উত্তাবন 
কর। অনাবহীক এবং যে সকল “ভেদ' পুরুধানুকমে উৎপার্দিত হইয়া আসিতেছে 
তৎসমুদ্ধয়ই চাষ করিয়া! গেলে আর কোনও ভাবনা! থাকে না। কিন্তু সেটা ঠিক 
নয়। যেজাতি যত শঞ্চর উৎপাদনে প্রবল তাহাকে ততই অধিক শঙ্কর উৎপাদন 

ঘার] উন্নত করিতে হইবে । কারণ স্বভাবের উপর ভার ভার দিলে অনেক সময় 
অবাঞ্ছনীয় শঙ্কর উৎপাদিত ফসলের অধোগতি হইতে পারে । 

শসাকী জাতীয় উত্তিদ জমি ব্যতিরেকে টবেও উত্তমরূপে জন্মান যাইতে পারে। 

বাহার ফটক, তারের ঘর ও বাঙ্গাল প্রভৃতি সাজাইবার জন্য বিদেশীয় লতা! প্রভৃতি 
ব্যবহার করিয়। থাকেন, তাহার! এ সমস্ত লতার পরিবর্তে, শসাকী জাতীয় কতিপয় 

লত৷ ব্যবহার করিতে পারেন। কাকরোল, চিচিঙ্গে, €ছাট জাতীয় লাউ প্রসভৃতিতে 

সুদৃশ্য ফটক প্রস্তুত হয়। এতদ্বার] বাগানের শোত। পরিবদ্ধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অনেক পরিমাণ আহাধ্য ফলও প্রাপ্ত হওয়] যায়। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে এবং 

আমেরিকায় শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের যথেষ্ট আদর । লাউ, শসা, কাকড়ী, ফুটি 

প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং বিদেশে রপ্তানি কর। হইয়! থাকে । 

আমাদের দেশে শসা, কুমড়া, লাউ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে বটে, কিন্তু 

উপযুক্ত নিপ্খখচনের অভাবে দিনে দিনে অতি অপকুষ্ট হইয়! দাড়াইতেছে । বিশেষতঃ 

তরমুজ: খরমুজ ও ফুটি প্রভৃতি এই জাতীয় যে কয়েকটি ফল অত্যন্ত উপাদেয় 

বলিয়া পরিগণিত হয়, সে কয়েকটিরও উৎরুষ্ট ভেদ" সমৃহ আজকাল আর প্রায় 
বাজারে দেখিতে পাওয়ন যায় ন।। পক্ষান্তরে অপকষ্ট জাতীয় ফল দ্বারা বাজার 

প্লাবিত হইয়া যাইতেছে । ইহার একমাত্র প্রতীকার নির্বাচন। নির্ব/চন 
ব্যতিরেকে উতকষ্ট জাতির সমূখান এবং নিক্ষ্ট জাতির নিরাকরণ সম্ভবপর হইবে 

না। পূর্বেই শঙ্কর উৎপাদন দ্বার] উন্নতি সাধনের বিষয় বল! হইয়াছে । এতত্তিন 
বিভিন্ন দেশ হইতে বীঞ্জ প্রবর্তন, দেশীয় বীজ সনূহের মধে উৎ্কুষ্ট বীজ নির্বাচন এই 
সমুদয়ই উন্নতির অন্যতম উপায়। 

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি সমস্ত শসাকী জাতীয় ফসলই দ্োৌয়াশ মাটিতে উত্তমরূপে 

জন্মিয়। থাকে ; বরং বালির পরিমাণ অধিক হইলে তাদৃশ ক্ষতি হয় না, কিন্ত 

কর্দমের পরিমাণ অধিক হওয়া উচিত নহে। অনেক স্থলেই লাউ, কুষড়া, শস! 

প্রস্থুতি গৃহ প্রাঙ্গনেই রোপিত হইয়া থাকে এবং গোয়ালের আবর্জনা! ও উন্ুনের 

ছাই সার রূপে ব্যবহৃত হয়। গোবর এবং ছাই উভয়ই শপাকী জাতীয় উদ্ভিদের 

পক্ষে উত্তম সার। কিন্তু গোবরের আধিক্যে অনেক সময় গাছ কেঘল বড় হইয়! 

থাকে এবং ফল হয় না। তজ্জন্ত গোবর সার কিছু কম করিয়া দেওয়। আবহ্াক। 

চা 1 জা জি পা? 
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রিখা প্রাতি ৮ মণ (অনিক্ত ( 0173151090 ) ছাই এই সমস্ত উত্তিদের পক্ষে উত্তম সার 

বলিয়া! পরিগণিত হয়। ছাই প্রয়োগে জমির ঠৈশিক আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি প্রাণ্ত 

হয্স়। তাহাতে গাছে অধিক পরিমাণে জল শোধিত হয় এবং ফলও বড় হইয়া 
থাকে। গাছে জল প্রয়োগ করার সময় যাহাতে গাছের গোড়ায় জল না জমে 

তৎসন্বন্ধে সাবধান হওয়। আবশ্তক। গাছের কাণ্ডে জল লাগিলে উপকার অপেক্ষা 
অপকারই অধিক হইয়া থাকে । ১2 

শসাকী জাতীয় উত্ভিদের চাষ প্রণালী-__সাধারণতঃ দোয়াশ মৃত্তিকাই প্রশস্ত। 

সার (একর প্রতি)--নাইট্রোজেন ০০৫০ হইতে ৬৯ 

পটাস ১১ ১৫৯ হইতে ১৬০ 

ফস্ফরিক অম্ন ১৯০ ৮৯ হইতে ১০০ 

শসাকী জাতীয় উত্তিদের বীজ হইতে সাধারণতঃ ১* হইতে ১৫ দিনের মধ্যে 
অস্কুরোদগম হয়। 

নিয্নলিখিত কয়েক প্রকার বীজের অস্কুরোদগমকাল পরীক্ষা! ঘার। নির্দারিত 

হইয়াছে ৪ 
তরমুজ ০৮৮ হইতে ১৩ ছ্ষিন 
খরমুজ 2 ৫ ৯ ১৬ পিন 

কুমড়। বায ৫ ১, ১০ দিন 

ক্কোয়াস তি ৫ ১ ১*ছ্িন 

রাসার়নিক পরীক্ষ1 ঘার। স্থির হইয়াছে যে, ১০০০ গ্রামে প্রায় (১০০৭ গ্রাম প্রায় 

২ পাউও) নিম্ন লিখিত পদার্থ গুলি প্রাপ্ত হওয়। যায়,_- 

জল পি ৯৫৮৬৩ ৬ 

নাইট্রোজেন রর ০:৪৯৩ 
খনিজ পদার্থ রঃ ৫-৩১৩ 

ফস্ফরিক অয্ন হী ৩*৩২ এ 

পটাস রে ২৩৯৫ 

সোড1 দহ ৩০০৩৮ 

চপ ০৬০ ০১৯৬ 

ম্য!গ্সেসিয়! রে দিনে 

৮- এক, একব (প্রায় তিন বিঘ1) জমিতে সরিধার তৈল ৬ মণ, ছাই ১০ কি ১২ মণ.. 

গুঁটে চুর্ণ ৩ মণ এবং হাড়ের গুড়। ১ মণ মিশ্রিত করিয়! লাউ, কুমড়া শসা, খরমুজ, 
কাকুড়, কাকড়ী চাষে ব্যবহার করিলে পর্য্যাপ্ত ফসল পাওয়। ঘায়। সাধারণতঃ এই 

রূপ সার প্রয়োগের কথা উল্লেখ করা গেল। ইহাদের প্রত্যেকের চাষ প্রণালী. 
বর্ণনার সময় বিশেষ সারের কথ! বল! হইবে। | 
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১ম সংখ্যা । ] আলুর চাষে কীট.। ৯ 
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আলুর চাষে কীট। 
ডিন 

জনৈক কীটতত্ববিদূ লিখিত । 

কষি সমাচার পত্রিকার কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র 
গুহ, এফ, আর, এইচ, এস, মহাশয় গোল আলুর চাষ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে আলোচিত অন্তান্ঠ বিষয় সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ ন৷ 

করিয়। কেবল আলোচিত "আলুর শত্রু” সম্বন্ধে ছুই এক কথা বলিতেছি। “ছ্ালুর 
কীট” নামক চিত্র পুষ। পত্রিক! হইতে গৃহীত হইয়াছে । চিত্র পরিচয় ও মন্তব্যে 

এক ছুই করিয়৷ নম্বর দেওয়৷ হইয়াছে । কিন্তু চিত্রে মন্বর নাই-__অতএব চিত্র 
প্রকাশ এবং চিত্র পরিচয় ও মন্তব্য সকলই বৃথা হইয়াছে । কারণ কাহার বিবরণে 

কি বল! হইতেছে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। মৃল প্রবন্ধ সন্বন্ধে যাহ! বলিবার 
আছে নিষ্ে বলিতেছি। 

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়। আমাদের দেশের লোকের কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞ/ন 
কত অল্প বেশ বুঝ। যায়। ঈশ্বরবাবু এফ, আর, এইচ, এস, উপাধিধারী, শিক্ষিত 

এবং তাহার উপর কৃষিকার্ষো আস্থাবান এবং এ কার্য্যে নিযুজজ আছেন । কাট, 
পতঙ্গ সম্বন্ধে তাহারই জ্ঞান ঘখন এত কম এবং ভ্রমপূর্ণ, তখন সাধারণ লোকের ত 
কথাই নাই। কাট পতঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞানের আমাদের বড়ই অভাব। এ সম্বন্ধে 

আমাদের আলোচন! আদৌ-ছিল না। কাজেই বাঙ্গাল! ভাষায় কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে 

কোন পুস্তক ছিল ন।। এই অভাব পৃরণ করিবার জন্য “কসল্রের পোকা” 

নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়। ইগডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন বিশেষ উপকার 

করিয়াছেন। এই পুস্তকের নামের চাকচিক্য ন। থাকিলেও ইহাতে কীট পতঙ্গের 

সঠিক বিবরণ আছে। ইহার পরিচয় নৃতন করিয়া! দিতে হইবে না। তবে 
দুঃখের বিষয় এই যে এরূপ পুস্তক থাকিতে৪ ঈথ্র বাবু যে কীট" পতঙ্গ সম্বন্ধে 

ত্রমপূর্ণ কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। 
কয়েক বৎসর পূর্বে প্রুক্ত করুণানিধান সিংহ "কীড়া ও পীড়া” নাম দিয়া কীট 

পতঙ্গ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রচার করেন। করুণ। বাবুর যাহ। দোষ, ঈশ্বর বাবুবও 

সেই দোষ। ভারতীয় কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে উভয়েরই জ্ঞান নাই। বিলাত ও 
জামেরিকায় এই সম্বন্ধে নানা রকম পুস্তক, প্রবন্ধ, পন্িক। ইত্যাদি গ্রকাশিত 

হইয্স] থাকে । ইহারা এই সকল পাঠ করিয়! যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই 

সাধারণ মধ্যে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তাহারা জানেন না! যে, বিলাত বা 

সি - জি ১ ৪৯ জট সিনা টি অভাজ 
নি 



১০ স্কষক-_ বৈশাখ, ১৩১৮। [ ১২শ ধ্ড। 
আদ এসি এ এটি সক». সস সে 

আমেরিকার পোকার , সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই ভারতবর্ষের পোক। সকলের মিল 

নাই। দৃষ্টাস্তস্বরপ একটী পোকার কথ। বলিতেছি। আমেরিকায় যে পোক। 
কার্পাসের গুটীর ক্ষতি করে, সে পোক। ভারতবর্ষে কার্পাস স্পর্শও করে ন1। 
আবার ভারতবর্ষে েপোক। কার্পাস নষ্ট করে আমেরিকায় সে পোকাই নাই। 

অতএব আমেরিকার লিখিত কার্পাসের পোকার বিবরণ যদ্দি ভারতবর্ষে প্রকাশ 
কর) যায়, তবে কি ফল হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। করুণাবাবুর "কীড়া ও 
গীড়া” এবং ঈএববাবুব “আলুর শরূ”র ফলও তাহাই। স্থফল আদে৷ নাই, কুফল 
যথেষ্ট আছে। কাঁট পতঙ্গ সন্বন্ধে প্রবন্ধ লোকে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে। 

কিন্তু এইরূপ লেখকের যথোচিত জ্ঞানাভাবে প্রবন্ধ এতই ছুরূহ ও ছুর্বোধ্য হইয়। 
যায় যে, কীট পতঙ্গের বিবরণ সন্বদে সাধারণ পাঠকের ধিতৃঞ্চ হওয়। অসম্ভব নয়। 

আলুর পোক। বুঝাইতে ধাইয়। ঈশ্বরবাবু লিখিয়ছেন *“ইহার) অনেকাংশে ইংলগু 

দেশীয় 'কেটারপিলার? (03707181197) নামক কীটের সত্ভৃশ” ইংলভীর "ফ্লৌর বিটল্” 
(71001 1১০611৮--0000 1761771064)1017) নামক কীর্টের সহিত ইহাদের আকারের 

সাদ আছে। সাধারণ পাঠক কি বুঝিল ব। ঈর্বরবাবু নিজেই কি বুঝিলেন 
বলিতে পারি ন।। পুর্বেই বলিয়াছি বিলাতের পোকার বিবরণ পাঠ করিয়। 

আমাদের দেশের পোকার জ্ঞান লাত কর। অসম্ভব । আমাদের দেশের পোকার 

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রীযুক্ত মাকসয়েল লেফ্রয় সাছেব কর্তৃক পুষ! রুবি-কলেজ 
হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠক তাহ। পাঠ 
করিলে বিশেষ ফল লাভ করিবেন। ধীহার। ইংরাছি জানেন না, তাহারা "ফসলের 

পোকা” পাঠ করিতে পারেন ইহাও পুষ। কৃবি-কলেজ হ'ইতে সহকারী কীটতন্ববিদ্ 

শ্রীচারুচন্ত্র ঘোষ কর্তৃক লিখিত। বল। বাহুল্য পুষ! কৃষি-কলেজেই কীট পতঙ্গ 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। হইতেছে । 

ঈশ্বরবাবু কীটতন্বের জ্ঞানাহানে এই প্রবন্ধে কীটতন্ব সম্বন্ধে কয়েকটি নিতাত্ত 
ত্রমপূণ বিধয়ের অবতারণ। করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যদি শোল। পোকাকে 
বাছিয়া লইয়৷" মারিয়া ফেল, তবে তাহাদের মধ্যে যদি কোনটী গর্ভবতী থাকে, 

তবে নূতন: কীটের জন্ম হইবে।” প্রথমতঃ শোল পোক। কখনও গঞবতী 
পারে না। শোলা পোক। প্রজাপতিতে পরিণত হইলে তবে গরবতী হয়। 

আবার- “পোকাদের বিশেষত্ব এই ফে, যখন পোক। পতঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়, 

তখনই. ইহার পেটে ভিম হয়। এই ভিম সঙ্জীবিত করিবার জন্য স্ত্রী ও পুং 
পতঙ্গের সঙ্গম সাবশ্ক হয়। সঙ্গম না করিলেও স্ত্রীপতঙ্গ ডিম প্রসব করিতে 

পারে, কিন্ত এই রকম ডিম কখনও ফোটে না” (ফসলের পোক। ১৫-১৬ পৃষ্ঠা )। 

আরও বিশেষহ এই যে,স্ী ও পুং পতক্গের সঙ্গম হইগেই গর্ভস্থ ডিম সজীবিত 

সি হা ৯০৮ হত সা আরা সরা ছি চি 
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হয় না। রী পতঙ্গের একটী বিশেষ ৰার্স্থালী আছে। পুং বাধ এই বীর ? 

স্বালীতে সঞ্চিত হয় এবং থাকে । স্ত্রী পতঙ্গ যেমন এক এক্টী ডিম পাড়ে 
গর্ভ হইতে বাহিরে আপিবার পথে এই ডিম নীর্যযস্থ।লীতে সঞ্চিত বীর্যের সামান্ 

গ্রাপ্ত হয়। এইরূপে একটীর পর একটী ভিম সঞ্জীবিত হয়। বীর্ধ্যস্থাণীতে 

বার্ঘয সঞ্চিত রাখিতে পারে বলিয়। পতঙ্গেরা জীবনে একবারের বেশী সঙ্গম করে 
ন। এবং পুনর্ধার সঙ্গমের আবশ্তকতাও হয় না। একটী পত্ঙ্গই বনু ডিম প্রসব 

করে। প্রজাপতির] প্রায় এক একটীতেই তিন চান্ি শত ভিম পাড়ে । একবার 

সঙ্গম করিলেই এক একটী করিয়া যেমন ভিম প্রবপ করিবে, সকলেই সত্ীবিত 

হইবে। রাণী মধুযক্ষিকা ৩1৪ বৎসর বাচে এবং জীবনে সহত্র সহজ ভিম পাড়ে, 

কিন্ত একবার মাত্র সঙ্গম করে। সঙ্গমের পর যদি স্ত্রী পতঙ্গকে কাটিয়া গর্ভ হইতে 
ডিম বাহির করিয়! লওয়া যায়, তবে সে ভিম কখনও ফুটিবে না, কারণ তাহ! 

সঞীবিত নয়। সঙ্গমের পর স্ত্রীপতঙ্গ স্বেচ্ছায় যে ভিষ প্রসব করিবে, কেবল সেই 

ডিমই সঙ্ীবিত ইহবে এবং কেবল তাহ1 হইতেই সন্তান জন্মিবে। অতএব 

ঈশ্বরখাবু ধে লিখিয়াছেন "পোকাকে অত্যধিক মাটীর নীচে পুতিলে পিপীপিক1 
প্রভৃতি উহার ডিম্বকে মাটির উপরে তুলিয়। ফেলিতে পরে এবং উহা হইতেও 
পুনরায় নূতন কীট জন্মিবার সম্ভাবনা আছে” তাহ ভুল। 

ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন, “সার ও অন্ঠান্ত অনেক পদার্থে ই স্বভাবতঃ কীট জন্মিয়। 
থাকে ।” একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যথ।--"জল দ্বারায় একটী হাড়িপুর্ণ করিয়। 
তাহাতে বাকলসহ কতকগুলি গুবাক অর্থাৎ কাচা ব পাকা স্ুপারী ভিজাইয়। 

রাখুন। হাঁড়ির মুখ অন্ত কোন বস্তর দ্বারায় ঢাক্য়? দিয়া, তদবস্থায় এ আচ্ছ।দিত 

ইাড়িটী কয়েক সপ্তাহ রাখুন। উহার মুখের আবরণ খুলিলেই দেখিতে পাইবেন 
যে, কতকগুলি মশ। জঠিয়াছে।” এবং প্রশ্ন করিয়াছেন, “ইথার! কি স্বভাব হইতে 

জমে নাই?” উত্তরে বলিতে পারি যদি ঈশ্বরবাবু অনুসন্ধান করিয়। দেখেন, তবে 

দেখিবেন যে, মশা আপনা আপনিই জন্মে নাই। পুর্বে মশ! এ জলে ডিম পাড়িয়া- 
ছিল এবং সেই ডিম হইতেই প্রনরায় মশ। জন্মিয়াছে। ইহ] দেখিবার জন্য সুপারি 
বা অন্য কিছুই তিজাইয়। রাখিতে হইবে না। *মশ।র। জলের উপর গাদ! করিয়। 

কাল কাল ডিম পাড়ে । বিশেষতঃ খাল ডোবায় যষেজল 'ঈীড়াইয় থাকে, তাহাই 

বেশী ভাল বাসে। তাঙ্গ। হাড়ি, খোল! বা গামলায় জল থাকিলে তাহাতেও ডিম 

পাড়ে। ডিম ফুটিয়। কীড়ার। জলেই থাকে । *  *  *  ইহাকেই 
সাধারণতঃ জলের পোকা বলে। কুগুলী হইয়া জলের মধ্যেই থাকে। তারপর 

মশা হইয়া ঘরে আসে।” (ফসলের পোক1--১০২ পৃষ্ঠ) ইহাই মশার 

আচরণ। 
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কাচা বিষ্ঠা বা গোবরেও প্রথমে পোকা ডিম পাড়ে, তবে বর এই ডিম হইতে. 

কীটের উৎপত্তি হয়। পাক মে বাহিরে কোনরূপ ক্ষতচিহ না৷ লক্ষিত হইলেও 

ভিতরে "মুড়ির" মত শাদা শাদ|! পোক] দেখ! যায়। এই পোকাকে ষর্দি একটী 
গাসের ভিতর সামান্ত সেৌঁতসেঁতে মাটীর সহিত রাখ! যায়, তবে ৫1৬ দিন পরে দেখা 

যাইবে, এই পোক। এক রকম হল্দে মাছি হইয়। বাহির হইয়াছে । এই মাছিই 
প্রথমে আমে ভিম পাড়ে এবং এই ডিম হইতেই আমের কীটের জন্ম হয়। 

আপনা আপনি স্বভাব হইতে কোন পোকাই জন্মিতে পারে না । ফলের মাছি 

পোকা নাম দিয়! "ফসলের পোকার” ৭৭ পৃষ্ঠায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়। আছে 
এবং ১৪শ চিত্র পটে ইহার বুন্দর চিত্র আছে। ঈশ্বব্রবাবুর অবগতির জন্য বলিয়! 
দিতেছি যে, ৫111958) কোন পোক। নয়, ক্ষুদ্র উত্তিদ বিশেব। 

যে সকল পোক। ক্ষেত্রস্থ এবং গোলাজাত আলুর ক্ষতি করে, তাহাদের বিবরণ 

চিন্রসহ বিশেষভাবে "ফসলের পোকায়” দেওয়া আছে। ঈশ্বরবাবুর প্রবন্ধের 
জন্য “আলুর কীট” নামক বে চিত্রপট “কৃষি-সমাচারে” প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 

এই চিআ্ও সুন্দর আছে। সেই জন্য এস্থলে পুনরায় আলুর পোকার আলোচন। 
আবশ্বক বোধ হইতেছে । 

আর্য কৃষিরীতি। ও 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্র লিখিত পু'থি হইতে সংগৃহিত । 

হল চালন বিধি। 
শুতেহকে চন্দ্রসংযুক্েদ শুক্লযুগ্মেন বাসসা। 

শুরুপুশ্পৈশ্চ গন্ষৈশ্চ পুজাবিত্ব! যথাবিধি ॥ 

পৃথিবীং হলসংযুক্তাং পৃথুঞ্চেব গ্রজাপতিম্। 
অগ্নেঃ প্রদক্ষিণং কত ভূরি দত চ দক্ষিণাম্ ॥ 
ফালাগ্রং স্বর্ণ সংযুক্তং কত্ব। চ মধুলেপনম্। 

অহেঃ ক্রোড়ে বামপার্শে কুর্যযাদ্বলপ্রসারণম্। 

স্মর্তব্যে। বাসবে। ব্যাসঃ পৃথ রাম পরাশরঃ। 

সম্পৃজ্যাগ্রিং দ্বিজং দেব কুর্যযাদ্ধলি প্রসারণম্ ॥ 

রবি ও চন্দ্রশুদ্ধ দিবসে, শুরু যুগ্ম বস্ত্র শুরু পুষ্প ও গন্ধাদি ঘারা যথাবিধি 

(গণেশাদি ও ক্ষেত্র পালাদি ) হল সংযুক্ত। পৃথিবী, পৃথ, ও প্রজাপতির পুজা করতঃ 



১ম সংখ্যা । ] আর্য ক্ুষিরীতি |. 0১৩ 
জি চান ক ঢা লা এ এছ ওলি ক ০ ভাস এল » জি - ৮ সচাসস শি 

অমি প্রদক্ষিণ পুর্বক যথেষ্ট দক্ষিণা! দান করিবেন এবং ফালাগ্রে রব পর্শ কু করতঃ : 
ঘ্বত দধি ও আজ্য প্রদান ও মধু লেপন করিয়া সরস ক্ষেত্রে কৃষকের বাম পার্খে 
(উত্তর মুখে) হল চালন করিবেন। হল চালনের পুর্বে বাসব, বাস, পৃথ,, রাম ও 

পরাশরকে স্মরণ করিয়! অগ্রি, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পুজ। করিতে হইবে । বাসবকে 

অর্থ দান করিবার বিশেষ মন্ত্র আছে। উত্তরাভিমুখ হইয়। মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। 

মন্ত্র যথখ13-- 

শুরু পুষ্প সমাধুক্তং দধিক্ষীরসমন্থিতম্ ॥ 

স্বৃষ্টিং কুরু দেবেশ ! গৃহাণার্ধ্যং শচীপতে! ॥ 
রাঢ়দেশে বাড়ীতে পুজা কাধ্য সমাধানস্তর ক্ষেত্রে হল চালন করিতে যাওয়া রীতি 

আছে। হল চালনার্থে যাত্রা! কালীন পথে যাত্রা বিরুদ্ধ ব্যাপার দর্শন হইলে হল 
চালনে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। এই সময় শুভযাঞ্ার অঙ্গ সকল সন্দর্শনে প্রভূত ই হয়। 
যাত্রাকালীন যে গুলি ইষ্ট এবং যাহ! স্মরণাদিতেও শুভ হয় এস্লে তাহা বলিতেছি ;__ 

শুভ যাত্রার সছুপায়। 
ধেন্ছব ৎস প্রযুক্ত ববগজতুরগ। দাক্ষিণাবর্তে। বহিঃ । 

দিব্যা স্ত্রী পুর্ণকুম্ত1 দ্বিঞনুপগণিক। পুজ্পমা'ল। পতাক1॥ 
সগ্ভোমাংসংঘ্বতংব৷ দধিমধুবরজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্থম্। 

দৃ্। শ্রন্বা পঠিত্বা ফলমিহলভতে মানবে গন্তকামঃ ॥ 
বহ্স্যযুক্ত। ধেনু, বৃষ, গজ, তুরগ, দক্ষিণ শিখাবাহী অগ্নি, দিব্য! (নুরী) স্ত্রী, পূর্ণকুম্ত 

দ্বীজ, নৃপ, গণিক। (বেশ্ত।), পুষ্পমালা, পতাক1, সম্ভোষাংস, দ্বৃত, দধিঃ মধু. রজত, 
কাঞ্চন, ও শুর্ুধান্ত এই সকল দর্শনে এবং এই গ্রোক শ্রবণে ও পঠনে ধাক্রাকারী 

মানব শুভফল প্রাপ্ত হয়েন। যাত্রাকালীন শুভপ্রাণ্ডেচ্ছুক্দিগের এই প্লোকটি অভ্যস্থ 
রাখা আবশ্যক । 

হলারন্তের বিষয় । 
নিবিষ্টে বিষ্টবে ভক্তং সংস্থাপ্য জানুনীক্ষিতে। 
প্রণমেঘাসবং দেবং মন্ত্রেণানেন কর্ষকঃ ॥ 

বষে মহাকিবজ্যশ্ছিন্নলাঙ্ুল কর্ণকঃ। 

সব্বশুক্রস্তথ। বর্জ্য ঃ কৃষকৈহহল কর্ম্মণি ॥ 

হজ্প্রসারণং কার্ধ্যং নীরুগ ভিব'ষ ক'কৈঃ। 
ছিন্নরেখ। ন কর্তব্য যথ। প্রাহ পরাশরঃ ॥ 

এক তিঅস্তথ। পঞ্চ হলরেখাঃ প্রকীন্তিতাঃ। 

এক। জয়করি ব্রেখ। ততীয়। চার্থ সিদ্ধিদ]। 

পঞ্চমাধ্যাতু য1 রেখ! বহু শশ্তগ্রদাস্জিনী ॥ 

চটি 
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কুশাসনে উপবিষ্ট মানব জানুন্বয় ভূমিতে সংস্থাপন করিয়! মন্ত্রাদি দ্বার] বাসবঝকে 

প্রণাম করিবে। বিশাল কটিবিষ্ট ছিন্ন লাঙ্গুল ছিন্ন কর্ণ ও সর্ব শুরু বর্ণ রূষ 
হলপ্রবাহে (হাল পুর্ণায়) নিষিদ্ধ। কর্ষক ব্যক্তি হাল পুর্ণে নিরোগী বৃষ দ্বার! কর্ষণ 

করিবেক । হলারম্ত কালে জেন ছিন্ন রেখা নাহয়। এক তিন ও পাঁচ রেখাই 
উত্ত সময়ে প্রশস্ত । এক রেখা জয়করী তিনরেখা অর্থ সিদ্ধিদা, ও পঞ্চম রেখা! বনু 
শন্ত প্রদায়িনী বলিয়া! কথিত হয়। 

এদেশেও আড়াই পাক লাঙ্গল চষার রীতি আছে। আড়াই পাক চধিলেই 

পঞ্চরেণ। হইয়া থাকে । ক্রমশঃ 

(পাতিল নপব 

সরকারী রুষি সংবাদ । 

বিহারে মুর্গ। চাষ ।__এফ, এম কভেন্টি, সাহেব সুর্গ। চাষ সম্বন্ধে অনেক 
তথ্যান্ুসন্ধান করিয়াছেন। তাহার অনুসন্ধান ফল তিন্নি বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের 

ব্রেমাসিক পত্রিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, বিহারের মাটি ও 

আবহাওয়। মুর্গ! চাষের উপযোগী । বিহারে এমন অনেক জমি আছে, যাহাতে এখন 
নীল কিন্ত অন্য শস্য ভাল হয় না, তথায় এ মুর্গার চাষ ভাল হইবে। তিনি এমন 

কথ। বলেন না যে, অন্র্বর1 মাটিই মুর্গ। চাষের পক্ষে ভাল । মাটি যত উর্বর হইবে, 
ততই মুর্গ। চাষের অস্থকুল হইবে, কিন্তু যে জমিতে মুর্গ। চাব করা হইবে, তাহ। 
হইতে তিন বৎসরের মধ্যে কোন আয় হওয়া স্থুকঠিন, সুতরাং কোন তাল জমি 

লইয়া মুর্গা চাষ আরম্ভ করিলে জমি হইতে আয় হইবার পুর্বে অনেক ব্যয় হইয়। 
পড়ে, সেই জন্ত অপেক্ষাকৃত অনুর্বর এবং কম থাজনায় জমি লইয়াই মুর্গর চাষ 
আরম্ভ করা বিধেয়। 

গাছঞ্চলি ৩ কিন্ব! ৪ বৎসর না হইলে তাহার পত্র হইতে সুত্র বাহির করা 
চলে না এবং গাছ ছয় সাত বৎসরের হইলেই তাহাতে শিষ বাহির হইয়া! গাছ 

মরিয়। যায়। 

গাছের গোড়ায় যে তেউড় বাহির হয়, একটি হিসাবে তেউড় রাখিয় সেগুপি 

স্থানাস্থরে বসান যাইতে পারে কিন্বা পুণ্পিত শিষ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়। 

মুর্গার চাব বাড়ান যাইতে পারে। শিকড় হইতেও মুর্গার চারা বাহির হয়। 

রিজিডা এবং সিশালান। (4৮5০ 11161092104 285 ৭1381681)2) এই দুই জাতীয় 

মুর্গাই ভাল এবং ছুই জাতীয় মধ্যে কাটাযুক্ত মুর্গ৷ অপেক্ষা কাটাশৃন্ত মুর্গাই ভাল। 

হত্র বাহির করিতে কীটাশৃন্ত মুর্গাক়্» কম খরচ পড়ে এবং কীটাশৃন্ত মুর্গার হত্রও 
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€ সা সা চা উল নী জা ও চে সর উল বস ই স্ বটি জি পি ২ শে ৬০: এ সী গে সত সিল তখটি জট ৯ পা আজ ৬ এ পি ই এ সিটি সিন ও বা অতি উট পি সী কি দর উজ এত - শত তি জিরো তি ৭ ৩ সিটি জিনা ০৬ সিকি সি ই সত টি উদ ৬০ ঈ। ০ম ভাই 

অপেক্ষাকত শক্ত । ১৯০৩ ০ সালে এই ুর্গার সুত্র এক টন ও ৩৮ পাউওড নূল্য বিক্রয় 

হইয়াছিল। ভারতীয় মুদ্রায় এক পাউণড ১৫২ টাক1। 
দ্বিতীয় বৎসরেও পাত৷ সংগ্রহ করিয়৷ হুত্র বাহির কর] যাইতে পারে, কিন্ত 

ছোট পাতা এবং পাত! কম বলিয়। স্বর কম হয়। তৃতীয় ও চতুর্ব বৎসরে গাছ পূর্ণ 
বয়স্ক হয়, তখন গাছে হত্রের পরিমাণও বাড়ে । প্রত্যেক গাছ হইতে ১৫ হইতে 

২০টি, কেহ কেহ বলেন ৩০টি পর্য্যস্ত পাত] সংগ্রহ হইতে পারে। গড়ে ২টি পাতা 

ধরিয়া লইলে এবং একরে ১৬০০ গাছ গথন। করিলে এবং প্রত্যেক গাছে এক পাউগু 
হিসাবে সুত্র হইলে, এক একরে প্রতি বৎসর ৩২০০ পাউগু স্থৃত্র উৎপন্ন হইবে । এই 

_ স্ব্রের ৩ সাড়ে তিন ভাগ কাধ্যোপযেগী বিবেচনা করিলে একরে ১,১২০ পাউগ 

স্থক্্র পাওয়া গেল-_ অর্থাৎ ২ একরে প্রায় এক টন সুত্র জন্মিল। সুত্র নিফাণের অনেক 

যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মেঃ ইউয়িং কোম্পানির যন্ত্রটি ভাল। ইহাতে 
চিরুণীর দাড়ার মত দাড়া আছে। পাত। আহরণ, স্থত্র বাহির করণ, গাড়ীভাড়।, গাট 

বাধাই খরচ, জাহাজ ভাড়া, বিমা! খরচ ইত্যাদি প্রায় প্রতি টন ১২ পাউও হয়। 

ইহার উপর চাষের খরচ ও জমির খাজন। আছে এবং তাহাতে প্রতি একরে ২*২ 
টাকার কমে হয় না এবং অতএব দুই একরে ৪০২ টাক! হিসাবে প্রায় তিন পাউও 
প্রতি টনে খরচ পড়িল। এক্ষণে বুঝ! গেল যে, এক টন সুত্র বিলাতের বাজারে 

পাঠাইতে খরচ ১৫ পাউগু। কিছু দিন পূর্বে বিলাতের বাজারে মুর্খার দর ৩, হইতে 
৪০ পাউও্ড ছিল। এখন দর কমিয় প্রায় ২৩ পাউগ্ডে দাড়াইয়াছে। এই হিসাবে 

এগেত বা মুর্গা চাষে প্রতি একরে লাত ৪ পাউও বা ৬*২ টাকা মাত্র । 
বঙ্গে রবিশস্ত | ১৯১০-১১ |-__যব, গম, তামাক, পোস্ত এবং কলাই, 

মুগ, মটর, ফাপর,ঃ চীনা, আলু, অন্যকন্দ; ফুটি, তরমুজ, লঙ্কা এবং অন্য মশাল গ্রস্ৃতি 
সমুদ্য়ই রবিখন্দের অন্তভূ্ত | 

২৪ পরগণ। ব্যতীত প্রেসিভেম্সি বিভাগ, বর্ধম।ন, মেদিনীপুর, কটক, রশাচি 

গ্রধানতঃ বিহারে রবিখন্দ উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

আশিনের শেব সুবৃষ্টি হইয়াছিল। অগ্রহায়ণে বিহারে এবং ছোটনাগপুরে 

বৃষ্টি হইয়াছিল অন্যত্র হয় নাই। পৌধ মাসে কোথাও বৃষ্ট হয় নাই। তারপর 

মাঘ মাসে সর্বত্র উচিত মত বারিপাত হওয়ায় রবিখন্দের বিশেষ উপকার দর্শে! 

১৯০৯ ১৯১০ সালে রবিশনঠের আবাদের পরিমাণ ৬,৬৯৯,৩০০ একর, বর্থমান 

বর্ষের জমির জমির পরিমাণ ৭,২২৫,১** একর রবিশস্ত সর্বত্রই ভালরূপ জন্মিয়াছে। 

প্রায় সকল জেগ্লাতেই ॥%* আন! ফসল হইয়াছে, কোথাও কোথাও ষোল আনার 
উপর। মোটের উপর অনুমান হয় ১,০৮৯,৬*০ হুন্দর ফসল পাওয়া যাইবে। 

বিগত বর্ষের ফসলের পরিমাণ ৯৯৮,৪০০ হন্দর। 



১৬. | কৃষক-বৈশ্খ, ১৩১৮ | [ ১২শ খণ্ড। 
রঙ 
৮৮, এম তাস স্টিকি পাস ক 

রং 

০ পাস উজ ৫ সি তা গিট ও 

বের রর রবিশল্য | ১৯১০-১১ 1-_বোরোধান প্রধানতঃ ঘেমনসিং, 

ঢাকা, মালদা, এবং রাজসাহিতে জন্মিয়। থাকে | পুর্ব বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বর্ষে 

৭২০ একর অধিক পরিমাণ জমিতে উক্ত ধানের আবাদ হইয়াছে । ষোল আন৷ 

ফসলেরও আশ! কর। যায়। | 

যব চাষের জমির পরিমাণ ৬৫,২* একর । ফসল চৌদ্দ আনা হইবে আশ! 
কর! যায়। 

মটর প্রভৃতি কলাই।- জমির পরিমাণ ৯৫১৭৯ একর ; বিগত বৎসর অপেক্ষা 
চাষ ৪,৫০* একর কম। ফসলের পরিষাণ অনুমান তের আনা হইবে। 

তামাক ।--কান্তিক মাসে বৃষ্টি হেতু তামাক চাষের বিদ্রা ঘটিয়াছিল। সেই জন্য 
কিছু কম জমিতে তামাকের আবাদ হইয়াছে । মাঘ মাপ পর্যন্ত তামাক চাষের 

অবস্থা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু ইহার পর বেশী শীতে খায়াপ হুইয়াছে। শিলা- 

বৃষ্টিতেও ক্ষতি হইয়াছে । বোল আন ফসল হইবে না। 
গাজা ।-_-এতদঞ্চলে প্রায় ৯** একর জমিতে গাঁজার আঘাদ হয়। ফসল আট 

আন। রকম হইবে । 

শপ ।-_-পাবন1 এবং চট্টগ্রামে শখের চাষ সমধিক পরিমাণে হুইয়। থাকে । 

বর্তমান বর্ষে ৩০,৫** একর পরিমাণ জমিতে শণের চাষ হইয়াছে। ফসল চৌদ্দ 
আনা হইবে। রাজসাহী ও অন্ঠান্ত জেলায়ও অল্পবিস্তর শণের চাষ হয় । 

আলু মন্দ জন্মায় নাই, জই, মশাল, তরিতরকারি ভাল হয় নাই। 

বঙ্গের কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র | 
সাবর কৃষি-কলে ।- _সাবর কুষি-ক্ষেত্র বঙ্গীয় কবি-বিদ্ভালয়ের প্রধান 

অধ্যাপকের তত্বাবধানে আসিয়াছে । শ্রপুর ক্ষেত্রে অতঃপর আর কৃষি-পরীক্ষ। 
কর হইবে ন!। পু্ণিয়া, বারহামপুর, কৃষ্ণনগর এবং চু"চুড়াক্ষেত্রে সরকারি খরচে 
পাটবীজ উৎপন্ন কর! হইত। অতঃপর পাটবীজের জন্য তথায় পাট চাষ হইবে ন|। 

বঙ্গে নীলের পুনরুদ্ধার |- বঙ্গীয় কষি-বিভাগ বিহার নীলকর সাহেব- 

গণের সহিত নীল সম্বন্ধে অনুপন্ধান করিতেছেন । মজঃফরপুর, সিরপিয়] গ্রামে এই 

অনুসন্ধানাগার স্থাপিত হুইয়াছে। মিঃ বার্গথিল এই কার্য্ের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

বর্ধমান এবং কটকে পাট ও ধানের পর্যায় চাষ ।-_ 
একর প্রতি পাট বীজ ৪।* সের। 

গোময় সার একর প্রতি ১০* মণ। 

পাট কাটিয়া সেই ক্ষেত্রে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি থান রোপণ কর] হয়। 

১। ধানে একর প্রতি ১॥* মণ সোর। আহঙ্িন মাসের মাঝামাঝি দিতে হয়। 



১ম সংখ্যা 4 সরকারী কষি-সংবাদ | | "১৭ 
১: প্রি ০ হাতা ০ ৯ জাগা কটি, চো এছ, এ কা ক 

২। পাট, এবং আবুর পোলটি চাঁষ ।-_আলুতে একর প্রতি ২ মণ রেড়ীর খৈল 

ব্যবহার করিতে হয়; অথব। ২৯** মণ গোময় ও ৩ মণস্ুপার এবং ২ মণ 

সোর! ব্যবহার কর] হয়। পাট চাষের সময় কোন সার ব্যবহার কর। হয় 

নাই। নদ্ধমান এবং কটক ক্ষেত্রে এইরূপ পরীক্ষায় সুফল হইয়াছে। 

৩। পাটের সহিত কল।ইয়ের পালটি চাবও বিশেষ আশ প্রদ। 

কলাই চাষে একর প্রতি ১০০ মণ গোময় ব্যতীত অন্ত কোন সারের 

আবশ্তকত] নাই। ইহ! কটক ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়াছে। 

৪ পাটের পরীক্ষ। | _বর্ধমান ও কটকে দেশওয়াল বারপাত এবং হেউতি--এই 

ছুই জাতীয় পাট পরীক্ষায় ভাল বলিয়। নির্ধ।রিত হইয়াছে। 
পাটে একর প্রতি ১০* মণ গোময় কিন্ব। ৭ মণ রেড়ীর খৈল সাররূপে 

প্রয়োগে শুভ ফল হয়। 

৫| ধানে সার ।--একর প্রতি ৫* মণ গোময়, অথব। একর প্রতি ৬ সের ধঞ্চে 

বীজ বুনিয়া তাহাই সবুজ সাররূপে ব্যবহার করিতে হয়। . 
বর্ধমান, কটক এবং ডুমরাও এই তিন ক্ষেতে এই সার পরীক্ষ।য় উত্তম 
বলিয়। সিদ্ধান্ত হইয়াছে । 

মধ্য প্রদেশের আউস ধান কটকে ভাল রকম জন্মিতে দেখা যায়। 

৯ ইঞ্চি অন্তর বীজ ধান রোপণ করিয়। সর্বত্রই ফলন ভাল দীড়াইয়াছে। 
৬। খড় ইচ্ষুর চাষ সর্বত্র বেশ লাভজনক । ইকুরি জাতীয় ইক্ষু আর স্থানে 

ভালরূপ জমায়। 

ইক্ষু চাষে একর প্রতি ২** মণ গোময় ও ৮ মণ রেড়ীর খেল সার প্রযুজ্য। 

৭। মজঃফরনগর শাদ1 গম এবং লাল দেশী কাণপুর গম, অন্ঠান্ঠ জাতীয় ভারতীয় 

গম অপেক্ষা কম রোগাক্রান্ত হয়| 

৮। ডুমরণাও জে, সারণ জোয়ার, জববলপুর ভুট্া, পাটন!] ছোলা, জববলপুর ও 

রায়পুর সরিষা চাষের পক্ষে উতকুষ্ট। 

৯। আলুর মধ্যে পাটন। ও টনি তাল উৎকৃষ্ট ।* 
১ । আলুতে সার ।_-একর প্রতি ২* মণ রেড়ীর তৈল 

অথব। ২** মণ গোময়+৩ মণ সুপার +২ মগ সোরা। 

১১। মেষ্টন লাঙ্গল চাষে অনেকট। স্থুখকর বলিয়৷ ধার্য হইয়াছে । 
বহুকাল ব্য।পী সরকারী পরীক্ষার ফনগুলি সাধারণে পুনরায় পরীক্ষা! করিয়! 

জেলায় জেলায় সুফল পাইলে, তবে সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়। বুঝা যাইবে! 
পি তত ০ ওসি জপ সস 

* আমরা তিন বৎসর কাল দাঞ্জিলিঙ ও পাটনা আলু আলুর তুলনায় ঢাষ পরীক্ষা করিতেছি। 
দ'জ্দিলিও, আলু ভাল বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যায় স্থানান্তরে ইহার বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে। কঃ সঃ। 

তু) 
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দেখিতে দেখিতে আর একটি বর্ষ কাল-সাগরে বিলীন হইল । সামাজিক 

জগতে পুরাতন কোন কোন সময়ে কেবলমাত্র স্বতিতেই পর্যযবপিত্ত হইয়া থাকে 

এবং কবির ভাষায় কল্য ও কল্যকার অনতিপুর্ববকালব্যাপী সপ্ত সহ্স বর্ষের মধ্যে 
কোন পার্থকা থাকে না। কিন্তু জ্ঞান-জগৎ স্বতন্ত্র রকমের। কল্যই ইহার ভিত্তি, 
অগ্ভ ইহার মহান্ প্রয়াসের দিন এবং আগামী কল্য ইহার চরম লাতের আকাজ্]। 
মানবসমান্জ গঠিত হওয়ার পর হইতে আযাসীরীয়, ব্যাবিলোনীয়, মিশরীয়, শ্রীকৃ, 
রোম, তুক্কণ প্রভৃতি কত বিশাল সাম্রাঙ্জ্যের অভ্যাথান ও পতন হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞান- 
সাম্রাজ্যের পতন নাই, ক্ষয় নাই। ইহা ক্রমশঃই বিশাল হইতে বিশালতর হই- 
তেছে। অবশ্ঠ সাধারণ জগতের ন্যায় জ্ঞান-ঙ্গগতেও ব্যক্তিপত মতের পার্থক্য 

আছে; বিতির তন্ত্র আছে ও বহু প্রথা আছে । কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্ত এক-_বিশুদ্ধ 

জ্ঞান লাভ ; উদ্দেস্ট এক বলিয়াই বহু বাদ বিসম্বাদের মধ্য দিয়। প্রকৃত তথ্য 

চিরকাল প্রকটিত হইতেছে এবং জ্ঞান-সাম্রাজ্য বিস্তার লাত করিতেছে । 

কৃষি জ্ান-সাআাজ্যের অন্ততম বিভাগ | কার্য করী জ্ঞানের হিসাবে ধরিতে গেলে 

ক্লধি-বিজ্ঞান সর্দাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান । আমর এস্থলে রূধি অর্থে ঘাবতীয় 

ক্ষেত্রজাত ফসল ও গৃহপালিত মানবের আহারোপযোগী যাবতীয় পণ পক্ষীর কথাই 

বলিতেছি। এইরূপ শুবিস্তুত অর্থে ধরিতে গেলে কৃষি শুধু যে শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান 

তাহ। নহে, ইহাকে সর্বাপেক্ষা জটিল বিজ্ঞানও বলিতে পার। যায়। কারণ সর্বতো- 

তাবে রুধিশান্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে বিজ্ঞানের অন্যান সাতটি শাখায় 
ব্যুৎপত্তি লাত করা৷ আবপ্তক। যথ। ভূতন্ব, রসায়ন, জীবতন্ব, উত্তিদূতত্ব, বায়ু বষ্টি- 
গান, জীবাণুতব ও কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারিং বিচ্য।। এই সমস্ত বিষয়ে যে সম্পূর্ণ পণ্ডিত 

হইয়] কৃষি কার্েয হস্তক্ষেপ করিতে হইবে তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে রুষি- 



১ম সংখ্যা । ] নব্য ।. ১৯ 
ভাস উল হল উপ পভ ী টির সি দর বি বি আনা হি পান্থ ইশ টি বল বি দক সপ জী তি সপ বি সপ সপ পা কি পা সস টা জি কা সি লি 22 পর খা অপ অসি অনি সা পি 

কার্য্যের সহিত এ সমুদ্দয় বিজ্ঞানের ঘনিষ্ট স্বন্ধ এবং বং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
কবি-কাধ্য করিতে হইলে, তাহাতে উত্তবিজ্ঞান সমূহের যতটুকু আবশ্থাক হয় 
ততটুকু আয়ত্ত করিতে হইবে । কোন নির্দিষ্ট সময়ের অন্ত কোন নির্দিউ দেশের 
বৈজ্ঞানিককৃষির আলোচন! করিতে হইলে, সুতরাং দেখিতে হইবে যে উক্ত 

প্রত্যেক বিজ্ঞান বিভাগে কতটুকু নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাদের 
একত্র সমবায়ে ও প্রক্কত প্রয়োগে সাধারণ ক্কবি কতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে । 

এতদ্দেশে এপর্যযস্ত এমন সময় অথব1! সামর্থ্য আদ্র নাই ধে সাধারণ লোকে 
সত। সমিতি কিন্ব। স্কুল কলেজ গঠন করিরয়। স্বতন্ত্র ভাবে ক্ধি বিজ্ঞান চচ্চ| করে॥ 
এখনও পর্য্যন্ত তারত কৃষি-জ্ঞান লাত সন্বদ্ধে রাজার মুখ[পেক্ষী। সুতরাং" সাধারণ 

ভাবে ভারতীয় কৃষি সমালোচন। অর্ধে সরকার-প্রতিষ্ঠিত সভ।, সমিতি, গ্কুল, কলেজ, 

নবতথ্যানুসন্ধানাগার প্রভৃতির সমালোচনা । এই সমুদয়ের সমালোচন। হইতে 

ভারতে বৈজ্ঞানিক কৃষির উন্নতির আভাস অনেকট। পাওয় ধায়। 

আমাদের পাঠকবর্গের জানেন যে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে যাবতীয় চরম পরীক্ষা 
ও অনুসন্ধান আপাততঃ পুষাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । এস্থলে ভারত গবর্ণমেন্টেক্র 

কষি-বিজ্ঞানের নান! শাখায় বুৎপন্ন অভিজ্ঞদ্বিগের যন্ত্রাগার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে 

এবং সমস্ত ভারতের কৃষির সহিত সম্বন্ধযুক্ত পরীক্ষা্দি নির্ব(হিত হইতেছে । 

সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে উত্তিদৃতত্ব বিভাগে সঙ্কর উৎপাদন দ্বার গোধূুমের 
উন্নতি সাধন, বালুচিস্থানে ফল চাষ, বিতিনন জাতীয় তামাকের লক্ষণ নির্ণ্ন এবং 

ভারতীয় উত্ভিদ সমূহের মধ্যে পরকীয় নিষেকের ( (0৮০১৪-১7111598০% ) মাত্র! 
নির্ধারণ প্রসৃতি অন্যতম কার্য । ভারতীয় ব্যবহারিক উত্ভিদিতববিদের চেষ্টায় 
যে সমুদ্ধয় গোধুম-সক্কর উৎপাদিত হইয়াছে তাহাদের শস্তের নমুনা বিলাতে পাঠ।ন 

হইয়াছিল। উক্ত নমুনা সমূহের মধ্যে কতকগুলি সর্বোৎকৃষ্ট মাকিন ও ক্যানেভীয় 
গোধুমের সমকক্ষ বলিয়। প্রতীয়মান হইয়াছে । বল! বাহুল্য বে নির্বাচন ও বিশিষ্ট 

প্রণালীতে সক্কর উৎপাদনের অভাবে ইতিপূর্বে ভারতীয় গোধুম সমূহ অধোগতি প্রাপ্ত 

হইয়াছিল এবং বাজারেও উহাদের মুল্য কমিয়! ধাইতেছিল ; এক্ষণে সরকারের 
চেষ্টায় ষ্দি তারতে সর্বোত্কষ্ট গোধুম জন্মায় তাহা হইলে তদপেক্ষ।৷ আর সুখের 

বিষয় কি হইতে পারে ? 

কৃষি-রসায়ন বিভাগেও বিগত বৎসর কয়েকটি অত্যাবশ্তকীয় বিষয়ের সমালোচন। 
আরস্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভাব্রতীয় বিভিন্ন ফসল সমূহ উৎপাদন করিতে কি 
পরিমাণ জলের আবশ্তক হয় তৎসন্বন্ধে অনুসন্ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জলে 

ভারতীয় কবির প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্তকীয় দ্রব্য তাহ] সকলেই অবগত আছেন। 

সুতরাং এহতদেশে জলের যেরূপ নিয়মিত ব্যবহার "ও জল-সংরক্ষণ আবহঠক হয় 
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দিল তন এন্ছি পক 2 জাছি ঠীশি পাস তি পরি ভাত শা হু শি % দি ছি ৩ পি পাসটিাসছি পি হাসি তক ভা লী বা তি বডি শাছি শা কত ০ পাছত সং শাসন পি শি ওকি, এসি 

অন্য কোন দেশে পেক্প হয় না। হুতরাং, কি পত্রিযাণ জল 1 বিভিন্ন ফলল ছার। 

বাযুযগুলে বাম্পাকারে নিন্মুক্ক হয় এবং কোন নির্দিষ্ট ফসলের বৃদ্ধির ও পরিপুষ্টির 

কোন অবস্থায় কত পরিমাণ জল আবশ্ঠক হয় তাহ! জ্ঞাত হয়৷ কৃষকের পক্ষে 

একাত্ত প্রয়োজনীয় । এ বিষয়ে অগুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই ; আমর! শেষ ফল 

জানিবার জন্ত বিশেষ উৎসুক হুইয়া রহিলাম | কৃষি-রসায়ন বিভাগে অন্যান্ত পরীক্ষার 

বিষয়ঃ__সৃত্তিকাউদ্ভুত বাম্পের সহিত মুত্তিকার অপরাপর উপাদানের সম্বন্ধ; 
কুষ্ণবর্ণ ক্ষার বিশিই অনুর্বর জমির পরীক্ষা ও ভারতীয় ধান্য সমূহের রাসায়নিক 
গঠন। শেষোক্ত বিষয় আমর] ইতিপূর্বে কষকে” সমালোচন। করিয়াছি । 

উত্তিদূরোগ বিভাগে ভারতীয় পরজীবি ছত্রকী জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহ ও নাম 

নির্ধারণের কার্য্য রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । তারতের অন্যান্য উদ্ভিদ সমূহ সম্বন্ধে 
বহু বর্ষ ধরিয়। ও বহু উত্ভিদজ্ঞ পগ্ডিতের প্রাণপণ পরিশ্রমে যেরূপ তথ্য সংগৃহীত 
হইয়াছে, ছত্রকী জাতী সব্বন্ধে সেরূপ কিছুই হয় নাই। বস্ততঃ কয়েক বৎসর 

পুর্বব পর্য্যস্ত অপুষ্পক উতিদ্ বিদ্যার চর্চা ভারতে এক রকম ছিল না। ম্ুতরাং এই 

জমুদ্ন সংগ্রহ ও নাম করণ যে বিশেষ গুয়োজনীয় কার্য্য তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 
ব্যবহারিক উভিদ রোগ সম্বন্ধে গোদাবরী জেলার নারিকেল বৃক্ষের মুকুলের 

“ধুসা”? সর্ব প্রথমে উল্লেখষোগ্া। বিগত কয়েক বৎসর হইতে গোদাবরী জেলায় 

এই ধসা রোগে অনেক নারিকেল গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই রোগের প্রতি- 

বিধানের জন্য ভারতীয় ছত্রকতব্ববিদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। বিস্তু দুঃখের 

বিষয় এই যে সরকারী অভিজ্ঞের।৷ যেরূপ পরামর্শ প্রদান করেন তদন্ুযায়ী কার্ধ্য 

হয়নাই। ধস! রোগে আক্রান্ত নারিকেলের বাগানের পক্ষে প্রথমতঃ রোগগ্রন্ত 

বৃক্ষ সমূহকে উৎপাটন করিয়। পোড়াইয়া ফেলাই অত্যাবশ্টকীয় কার্ধ্য। তাহার 

পর যে সমস্ত বৃক্ষ বিশেষ বয়ঃগ্রাপ্ত হয় নাই, অথব। যাহাদিগকে রোগ বিশেষ 

রূপে আত্রমণ করে নাই, সে সমুদয় বৃক্ষে চুণ ও খল, পাঁস, মাছের সার ও লবণ 
মিশ্রণ প্রয়োগই রোগের অন্যতম এতিকার। যে সমুদয় স্থলে এই সকল উপদেশ 
প্রতিপালিত হইয়াছে সে সকল স্থানে রোগের প্রাবল্য কষিয়৷ গিয়াছে, কিন্তু যেখানে 

কৃষকের তাহাদের চিরস্তন ও" বংশগত নবপ্রথা-প্রবর্তন-বিরোধীতার্ন আবেগে 
উল্লিখিত প্রথায় সন্দিহান হইয়াছে সেইখানেই ফল সুবিধাজনক হয় নাই। 

নারিকেল রোগ ব্যতীত বিগত বৎসর চা'র ব্যাধি, কালমরিচ, আদা, লেবু, 

পেঁপে ও ইচ্ষু প্রভৃতির রোগ সন্বন্ধেও কিয়ৎ পরিমাণ অনুসন্ধান চলিতেছিল। ফল 

যে তেমন ভাল হইয়াছে তাহা বল। যায় না। তবে এ সকল বিষয় অনুসন্ধানে 
বিশেষ সময় আবশ্তক হয় এবং আশা আছে যে আগামী বৎসরে এই ঈসা 

পরীক্ষা! হইতে শুত ফল পাওয়। যাইবে 



৮ লেপ জা তান পি ভা তত 
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ছত্রক জাতীয় উত্ভিদ যেরূপ বৃক্ষের বিশেষ অপকার করে কীট দ্বারাও সেইরূপ 

কবির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়] থাকে। সুতরাং ছত্রক্তন্ত্ের মত কীটতত্বের 

আলোচনাও ক্ষকের পক্ষে একাস্ত আবশ্যকীয়। বিগত বৎসর কীটতব বিভাগে 

কষক্ষের পক্ষে গুভতক্রনক কতিপয় বিশেষ কার্য সাধিত হইয়াছে! ইহার মধ্যে 

অন্যতম--তারতীয় কৃষি-সমিতি দ্বারা “ফসলের পোকা” নামক গ্রন্থ প্রকাশ। 

ভারতীয় কীটতন্ব বিদের অন্যতম সহকারী শ্রীযুক্ত ব'বু চারুচন্দ্র ঘোষ দ্বারা এই 
পুস্থক প্রণীত হইয়াছে এবং ইহাতে কুষিকার্যের অনিষ্টকারী যাবতীয় কীটের উল্লেখ 
কর। হইয়াছে। সুন্দর ছবির সাহায্যে কীট সমূহ্র প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়।ছে ও 
আমাদের বিশ্বাস ধে এই পুস্তকের দ্বার অনেক কৃষকের উপকার সাধিত হইনে। 

অনিষ্টকারী কীট দমনের জন্য যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে, শুভকারী কীট প্রতি- 

পালনেরও সেইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে । কীটতন্ত বিভাগের উদ্ধমে ও চেষ্টায় 
এড়ী, তু'ত, তসর ও লাক্ষা পোকার চাষের কিয়ৎ পরিমাণ বিস্তৃতি হইয়াছে। 

বিগত বৎসর অনেক স্থলে সরকারের চেষ্টায় এই স্যুদয় পোকার চাষ আরন্ধ 

হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে উত্তরোত্তর এই সমুদয় শাখায় যথেষ্ট উন্নতি 
সধিত হইবে। 

বিভিন্ন ফসল সমূহ উৎপাদন হম্বন্ধে যেকি কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে 
তাহ। সম্পূর্ণ রূপে আলোচনা করিবার স্থান বর্তমান প্রবঙ্গে নাই। তবুও কিকি 

ফসল সম্বন্দে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা আমাদিগের পাঠকগণের অবগতির জন্য 

এস্থলে উল্লেখ করিব। বিগত বৎপর প্রধানতঃ কার্পাপ, গোপৃষ, চীনাবাদাম, ইচ্ছু, 
তামাক, নীল, পাট, শব, চ।. সিমূল আলু 'ও ধন্য সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিয়াছিল। 

চীনাবাদামের চাষ গত বৎসর অনেকট] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । ধীাহাদের সুন্দর- 

বনে জমি আছে তাহার গুনিয়। সুখী হইবেন যে বিঘ! প্রতি লবণাক্ত জমিতে 

প্রায় ৯_-১৪ মণ চীনার বাদাম উৎপাদিত হইয়াছে । কাশ্মীরে এতদ্দিন পর্য্যন্ত 

চীনাবাদ।ম চাষের প্রথ। ছিলনা । গত বৎসর হইতে এ স্থানে . চীনাবাদাম 

উৎপাদিত হইতেছে । কাশ্মীরে চীনাবাদামের উপযুক্ত জমির অভাব নাই। 

স্রতরাং ₹হার চাষ যে বিস্তৃতি লাত করিবে তাহারও কেন সন্দেহ নাই। 

উৎকৃষ্টতর গ্াতি প্রবর্ধন করিয় ইক্ষুর গুড় উৎপাদনের মাত্র! অধিক করিবার 

জন্য অনেক স্থলে পরীক্ষা আব্ন্ধ হয়। মান্দ্রাজে সমালকেোট, বোম্বায়ে মাজরি, 

যুক্তপ্রদেশে প্রতাপগড় ও বগদেশে সাহাবাদ, বালেশ্বর এবং বীরভূমে কতিপয় 

পরীক্ষা হইয়াছিল । বোম্বাই প্রদ্দেশে আযমোনিয়াম সল্ফেট, প্রয়োগে বিশেষ 

ফল পাওয়। গিয়াছে । আযমোনিয়ম সল্ফেট. ব্যতীত, কুসুম ফুলের বীজের খৈল 
ও শণের সবুজসার ও ইক্ুক্ষেত্রে প্রয়োগের বিশেষ উপযুক্ত । 



২২ |  ক্কষক--বেশাখ, ১৩১৮। চ৯*ল খণ্ড 
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মরা অন্তান্ত ফসলের পরীক্ষারদি সমূহের বরাস্তরে আলোচন। করিব | বস্ততঃ 

মোট ফল দেখিতে গেলে ফসলা দির পর'ক্ষ। আশাপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়। 

আমরা এতক্ষণ সরকারী কৃষির বিষয় বলিলাম। তারতীয় কৃবি-সমিতি 

নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টায় বশ্দুর কষি-কার্য্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় তাহ। করিতে কখনও 
পশ্চাৎপদ্দ হন নাই। অপরাপর বৎসরের স্থায় বিগত বৎসরেও তীহাদিগের 

গোবিন্দপুর পরীক্ষা ক্ষেত্রে ফল সজী ও ফসল সম্বন্ধে কতিপয় পরীক্ষা! নিব্বাহিত 

হইয়াছিল। এই সমুদয়ের মধ্যে যে সকল পরীক্ষা সম্বন্ধে এখনও পর্যযস্ত কোন 
প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার] যায় নাই, আমর সে গুলির এখানে 

উল্লেখ করিব না। অপর কতকগুলির ফল এখনও সম্পুর্ণ নির্ধারিত না হইলেও 

বিগত বৎসরের পরীক্ষায় শেষ ফলের কতকট। আভাস পাওয়া যায়। শেষোত 

শ্রেণীর পরীক্ষাবলীর মধ্যে দাঞঙ্জিলিং ও নৈনিত'ল আলুর চাব একটি। অল্প 
বৃষ্টিপাত ও বীজের দোষ থাকায় ফলন যদিও সে রকম সুবিধাজনক হয় নাই তথাপি 
উভয় প্রকারের ফলনের তুলনায় দাজ্জিলিং আলুর ফলন্ই বেশী বলিয়। প্রতীয়মান 

হইয়াছিল। কীট অথব! ছত্রক রোগ সম্বন্বেও দাঞ্জিশিং আলু অধিকতর রোগ- 
সহ। বর্তমান বৎসরেও এই পরীক্ষা! চলিবে এবং আশ! কর। যায় যে, ইহার ফলে 

নিয়বঙ্গের সাধারণ দোয়'াস মৃত্তিকার পক্ষে কোন জাতীয় আলু উপযুক্ত তাহ। 
বুঝিতে পারা যাইবে। 

কাবুলী ছোলার চাষ ক্ষেত্রের তিনটি বিচ্িন্ন অংশে নির্বাহিত হইয়াছিল। কিন্ত 
তিন স্থানেই প্রায় এক সময়ে ও একপ্রকার কাঁট গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে । সম্ভবতঃ 
কীটের ডিম্ব ষটরের অধ্যেই নিহিত ছিল । 

কয়েক বৎসর পরীক্ষার পর বিগত বৎসর কাটালের কলম-প্রস্ত ত-কাধ্য সফল 

হইয়াছে । গাছ বেশ সতেজ হইয়াছে, কিন্ত বত দিন ফল নাহয় ততদিন পর্য্যস্ত 

কলমের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পার! যায় না। এতত্তিল্ন কলমে জনক 

ও জননী এতছুতয়ের অন্তর্বত্তা লক্ষণ সমূহ প্রত্যক্ষ হইবে কি পুং প্রকৃতি, স্ত্রী প্রক্কৃতি 
প্রবল হইবে তাহাও বলিতে পার] যায় না। এই প্রকারের সঙ্কর উৎপাদন করিতে 

ঘথেষ্ট সময় আবশ্ক হয়। বিগত বৎসর উৎপাদ্দিত অপরাপর সঙ্করের মধ্যে গোড়া 
ও বাতাবী লেবুর স্কর অন্যতম । ইহারও লক্ষণ সমুহ বিশেষ রূপে বিকসিত 

হওয়া কালসাপেক্ষ । কুমড়ার স্বকীয় নিষেক (9৩1£-6971611281101) ) সম্বন্ধে 

বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া ফলগুলি বেশ নিরেট এবং প্রায় বীজশুন্ত হইয়াছে। 

বিগত বৎসর দেশীয় ও মাফিন মটর বীজ এক ক্ষেত্রে বপন কর! হইয়াছিল। 
ফলে দেখিতে পাওয়া যায় ঘষে উহাদের মধ্যে পরকীয় নিষেক ক্রিয়া সাধিত 

হইয়াছে । তাহাতে মাকিণ মটরের ফল ছোট হইয়াছে: কিন্তু পক্ষান্তরে দেশীয় মটর 
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বড় হইয়াছে । ফুল ছোট হস্টলেও  মার্চিন মটর অপেক্ষারত শীত ফলিয়াছে এবং 
এতদঞ্চলের জলহা ওয়া সহিষু) হইয়াছে । 

অপরাপর বৎসরের ন্যায় ভারতীয় কৃষি-সমিতির প্রশ্-বিভাগে অনেকেই 

অনেকগুলি প্রশ্র পিজ্ঞাসা করিয়। পাগন। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক 

প্রশ্নই নিয়পিখিত কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। যথা সবুজ সার, 

শণ, ধঞ্চে ও নিলসিটি ; সুলভ নাইট্রোজেন-প্রধান সার? সুপারফস্ফেট, হাড়ের 

ওঁড়া ও ছাইর উপকারিতা; বীজ ও কলম দ্বারা চার৷ প্রস্ততের বিভিন্ন উপায় ; 

নাইট্রোজেন জীবাণুজ সারের প্রয়োগ প্রণালী; ওষধার্থ ব্যবহার্য গাছ গাছড়া, 
যেমন ধুতুরা, আকন্দ, বাকস প্রভৃতির বিক্রয় স্থান ও যুল্য। অপরাপর শিল্পের 
মধ্যে কাগজ, কাঁচ, লৌহ পেরেক, অর্গল প্রভৃতি ও বোতাম প্রস্তত প্রণালী, তামাক 

পাত] প্রস্তত, ফল সংরক্ষণ, ফলের সরবত, লেওর বসু, চাটনি €তয়ারী ও মাথম 

প্রস্তুতের উপায়ও জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের উত্তর কেন কোন 

সময় স্বতন্ত্র পত্রদ্ধার। এবং কোন কোন সময় কষকে উত্তর প্রকাশ দ্বার প্রদত্ত 

হইয়াছে । আমর] কিন্ত আমাদের পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি যে, কষিকাধ্যের 

সহিত ঘনিষ্ট সন্বন্ধবিশিষ্ট প্রশ্না্দি ব্যতীত অন্যান্য প্রন আমাদ্দিগের নিকট যেন ন। 
পাঠান। কারণ সম্পূর্ণ ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অনেক সময় ও পরিশ্রমের 

আবহক হয়। আমাদিগের সাধারণ রুষি সন্বদ্ধে গ্রশ্ন।দির উত্তর দিতে এত ব্যস্ত 

থাকিতে হয় যে, আমর। অপরাপর প্রকারের প্রশ্নের উত্তর দিতে যথেষ্ট সময় পাই 

না। ধাহার। ওষধার্থ গাছ গাছড়ার কার্য্য করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে আমর! 

এই অবসরে বলিতে পারি যে, সম্প্রতি ইওিয়ান ডগ ষ্টোরসু ও এজেন্সি 007915 

70702310708 & ৮ম) নামক একটি কোম্পানি কলিকাতায় ৯ ও ১১ নং 

ঈশ্বর মিলের গলিতে প্রতিষিত হইয়াছে । উ*হাদদিগের নিকট গাছ গাছড়া সম্বন্ধে 

সমস্ত খবরই পাওয়া যাইতে পারে । 

আমর। আনন্দের সহিত আমাদিগের অনু গ্রাহকবর্গকে জানাইতেছি যে, বর্তমান 

বৎসর হইতে “কৃষকের” কলেবর পরিবন্তিত ও বন্ধিত হইল। এতঘ্যতীত বর্তমান 

বৎসর হইতে প্রত্যেক সংখ্যার “কষকে?ই তদানীন্তন সময়ে উৎ্পাদনযোগ্য একট 
একটি ফসল কিন্বা একটি শ্রেণীর ফসল সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইবে। এই প্রকার প্রবন্ধে আমাদিগের মন্তব্য ব্যতীত, উক্ত ফসল উৎপাদনে 

বিশেষ পারদ কবকগণের মতামতও সন্নিবিষ্ট হইবে। “কষকে' একাশিত বিষয় 

সমুহও এবার হইতে নূতন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইবে । আমাদের বহুসংখ;ক গ্রাহক গণের 
অনুরোধে আমর। এই সমুদয় পরিবর্তন প্রবর্তন করিয়াছি। আশ! করি এই নবভাবে 

প্রকাশিত ও পরিবর্ধিত 'কষক” সকলের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। 
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(দিত সে অনার সি শা শির সরা ঈিত পি তি শি স্পাজ 

ককৃষি- কার্ধ্ে বিশেষ সহান্গভূতি সম্পন্ন আমাদিগের মহোদয় গবর্ণমেন্টকে 
আমর! ধন্যবাদ প্রদান না করিয়। আযর। বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে 

পারি না। তাহাদিগের অনুগ্রনহ্থে আমরা কৃষিকার্য্যসন্বন্ধে পুস্তক পুর্তিকাদি 

পাইয়। থাকি এবং আমর। আশাকরি যে ণ্কষক? উত্তরোত্তর তীাহাদিগের অধিকতর 

সহানুভূতির উপযুক্ত হইবে। 

সর্বশেষে আমর খ্্ষকে”্র গ্রাহক ও অন্ুগ্রাহক বর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
প্রদান করিতেছি । তাহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যেই “কৃষক” এত দিন পর্য্যস্ত 

উত্তরোতর উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আমরা আশ। করি তাহাদিগের 

অনুগ্রহেই ভবিষ্যতে “ক্ষক” জ্ুরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। 
আমাদিগের লেখকগণদ্িগকেও আমরা এই অবসবে যথেই ধন্তবাদ প্রদান 

করিতেছি । বিশেষতঃ শ্ীীযুক্ত বাবু নলিনবিহাব্ী মিত্র এম, এ,) বাবু হুর্গাচরণ 
মিত্র বি, এ; ভারতীয় কবি-সমিতির সভ্য বাবু শশীভূষণ সরকার ও বাবু শরৎচন্দ্র 

বসু এম, আর এ, এস, প্রভৃতি গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ আমাদিগকে “কষক' পরিচালনায় 

যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন! আমরা তজ্জন্য তাহাদ্দিগের নিকট চিররুতক্ঞ। 

প্রাদেশিক ও ভারতীয় কৃষি-বিতাগ সমূহের ষে সমুদ্ধয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাদিগকে 
গ্রবন্ধাদি দিয়! বাধিত করেন, অথচ যাহার! স্বীয় স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক 

আমর। তাহাদ্দিগের নিকটেও বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি। ফলতঃ সর্ব 

সাধারণের সাহাঘ্য ও সহানুভূতির উপরেই আমাদের আশ--এবং যতদিন পর্যন্ত 
ভারতীয় কধি-সমিতি ও “কৃষক তাহাদ্দিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে, 
ততদিন পর্য্যস্ত সমিতির ও «কৃষকে”র উন্নতি অবশ্ঠন্তাবী। 

সসভ্লোছিক £ 
চি নেনে 

আহার বেলম।, বর্ধমান। 

মহাশয়, 

পুষ। কৃষি-কলেঞ্জে অধ্যাপন। জন্ত ছাত্র গৃহীত হইতেছে কিন? যদি গৃহীত 
হইয়া থাকে, তবে তথায় কিরূপ গুণ-বিশিষ্ট ছাত্র গৃহীত হইয়া থাকে? তথায় 

ছাঞ্জগণকে কয় বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়? তথাকার উত্তীর্ণ ছাত্রগণের পরিণাম 

ফল কিরূপ? অর্থাৎ পুধাকলেজের নিয়মাবলী কৃষকে অনুগ্রহ পূর্বক প্রকাশিত 

করিলে অন্গুগৃহীত হইব। 
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ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত স্থানের নাম স্মরণ নাই) কোন স্থানে একটা 
কবি-কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়। শুনিয়াছি। উভয় কলেজের প্রতেদ কি? 
এই কলেজের নিয়মাবলী দয়! করিয়। জানাইলে বাধিত হুইব। নিবেদন ইতি-_ 

বশম্ঘদ-__ 

প্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস। 

[ পুষা কলেজ সন্ন্ধে সবিশেষ খবর জানিবার জন্ত আরও অনেকে পত্র 

লিখিয়াছেন, তাহার্দের সকলের অবগতির জন্য আমর? পুষা। কলেজের নিয়লিখিত 

বিবরণ সন্নিবেশিত করিলাম । 
১। পুষ! কলেজে শিক্ষার বিষয়,__ 

কে) কৃষি-রপায়ন, (খে) ব্যবহারিক উত্ভিদবিদ্ঠী, ব্যবহারিক কীটতব, 

(গ) উদ্ভিদ শরীরতন্ব, (ঘ) জীবাণুতন্ব, ডে) কষিতন্। 
এক একটি বিষয় ছুই বৎসর ধরিয়া শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং কোন 

ছাত্রকে একের অধিক বিষয় এককালে শিক্ষা দেওয়া হইবে না। সম্প্রতি জীবাণুতন্ব 
শিক্ষার জন্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হয় নাই। 

২। শরৎকালে ১ল। জুন হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্ধ্যস্ত অধ্যাপনার কাল ধার্য 

হইয়াছে । 

ছুটী --১৬ই নতেম্বর হইতে ৫€ই জানুয়ারি । বসন্ত কালে পুনরায় ৬ই জানুয়ারি 
হইতে ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত অধ্যাপনা । ছুটী--১ল। এপ্রেল হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত । 

৩। বর্তমানে ছাত্রের সংখ্য।,__ 

কৃষি শিক্ষার জন্য ৮ জন ছাত্র, ক্ৃষি-রসায়ন শিক্ষার জন্য ৮ জন ছাত্র, 

উত্তিদ শরীরতন্ব শিক্ষার জন্য ৮ জন ছাত্র, কীটতত্ব শিক্ষার জন্য ৮ জন, 
উত্ভিদতত্ব শিক্ষার জন্য ৮ জন ছাত্র, জীবাণুতত্ব শিক্ষার জন্ত ৮জন ছাত্র । 

৪1 কোন প্রদেশ হইতে কত জনছাত্র লওয়া হইবে তাহা কলেজের গ্রধান 

অধ্যাপক প্রাদেশিক কর্তাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ১লা এপ্রেলের মধ্যে স্থির 

করিবেন। তিন শ্রেনীর ছাত্র লওয়া হইবে, 
(১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত ছাত্র । 

(২) ভারতীয় ভূপতিগণের রাজ্য হইতে ক্ৃষি-বিভাগের ইনৃম্পে্টার জেনারেল 
কর্তৃক নির্বাচিত ছাগ্র। 

(৩) সাধারণ ছাত্র । 

স্থানীয় গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক নির্বাচিত ছাত্র ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের হয় গ্রাজুয়েট 

হইবে অথব৷ প্রাদেশিক কৃষি-কলেজের পরীক্ষোস্তার্ণ ছাত্র কিন্বা গ্রাজুয়েটের সমতুল্য 

কোন প্রকার পরীক্ষোত্তাঁ্ণ ছার হওয়। আবশ্যক । 
& 
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দেশীয় রাজ্য হইতে থে ছাক্রে পাঠান হইবে তাহার জন্ঠ প্রথমতঃ নাগপুরে 

ইন্স্পেক্টার জেনারেলের নিকট আবেদন করিতে হইবে । তিনি পুবার প্রধান 
অধ্যাপকের সহিত পরামর্শ করিয়া ছাক্র নিয়োগ করিবেন এবং এই শ্রেণীর 

ছাত্রগণকে এক প্রকার পরীক্ষা দিতে হয়। তাহাতে তাহার] উপযুক্ত কিন্বা 
অনুপযুক্ত স্থির হয়। 

সাধারণ ছাক্রগণের বয়স প্রবেশের সময় ১৯ বৎসরের অধিক হইবে ন1। 

তাহাদের দেহ সবল ও নুস্থ এই মর্মে সিভিল সার্জনের পরীক্ষা! পন্র থাক। চাই। 

ছাত্র প্রাদেশিক কষি-কলেজের পরীক্ষোতীর্৫ণ হইলে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে তথাকার 
প্রশংসা! পত্র অথব। স্থানীয় কোন পদস্থ লোকের প্রশংসা পঞ্জ থাক চাই। 

প্রত্যেক ছাত্রের মাসিক ২৫২ টাক। খরচ পড়িবে। কলেজে ছাত্রগণের বাস- 
স্থান নির্দিষ্ট হইবে। ছাত্রগণ তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত নিজে নিজে করিবে। 
ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ছাত্রগণের জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্দি্ট হইবে । কোন ছাঝ্র, ডিরেক্টর 

ব৷ প্রধান অধ্যাপকের অনুমতি ব্যতীত ছাত্রনিবাস পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। 

ছাত্রগণ লাইব্রেরির পুস্তকাদি ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু তাহাদিগকে 
লাইব্রেরির নিয়মাদি মানিয়৷ চলিতে.হইবে। 

অধ্যাপনার সময় প্রধান অধ্যাপকের অন্থমতি ব)তীত ছুটি পাইবে না। 
[ ভাগলপুরে কষি-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে অধ্যাপকের 

বন্দোবস্ত এখনে। ঠিক হয় নাই ।] কঃ সঃ। 

ারারাররাররররাহরাররারি, ওরা 

পূর্ববঙ্গ নায়ায়ণগঞ্জ হইতে কোন পত্র প্রেরক লিখিতেছেন যে, তিনি চীন! 
বাদামের চাষ করিতে ইচ্ছা করেন- এ অঞ্চলে মাট বাদামের চাষ হইতে পারে 
কিনা? 

তাঁহার এই পত্রের উত্তরে তাহাকে জানান যাইতেছে যে, দরোয়ণাস হাল্কা মাটীতে 

চীন! বাদামের চাষ হয়। তাহার জমি যদি প্র প্রকৃতির হয়, তবে তিনি তাহাতে 
সচ্ছন্দে মাট বাদামের চাষ করিতে পারেন কিন্তু জমি লোণ। হইলে হইবে না। 

ঢাক সরকারী কৃষিক্ষেত্রে মাট বাদাম চাষের পরীক্ষা হইয়াছিল। ক্ষেত্রটির 
পরিমাণ - একর । উৎপন বাদামের পরিমাণ ৪ মণ। এই ফল তত আশানুরূপ 
নহে। উক্ত ক্ষেত্রের মাটি হাল্কা! ছিল না। নুতরাং ভারি মাটি বলিয়! তাহাতে 

চীন! বাদামের চাষ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । আপনি ঢাকাক্ষেত্রে অন্থসন্থান 

করিলে বিশেষ খবর পাইবেন। কঃ সঃ। 
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 টপারিতে ছত্রক- রোগ 
নিয় বঙ্গ এবং ২৪ পরগণায় এই সময় টে”পারির চাষ আরগ্ত হইবে । টে"পারি 

ক্ষেতে প্রায় ছত্রক রোগ দেখ! যায়। ২৪ পরগণায় ছুই তিনটি স্থান হইতে 
আমরা ইতিপুর্কে ফল সমেত ছত্র রোগাক্রান্ত টে'পারির ডাল প্রাপ্ত হুইয়াছিলাম। 
পাতায় ও ফলের উপর ডিম ডিম ছত্রক দুই হহয়াছিল। রোগের প্রথমাবস্থা 

হইতে সাবধান হওয়। কর্তব্য । ক্ষেতে বোর্দেশ মিশ্রণ ব্যবহার করিলে ভাল হয়, 

ক্রমে গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে মিশ্রণটি ক্রমশঃ কম তেজকফর করিয়া লইতে 
হয়। পারমাঙ্গানেট অব পাসের জল ঠৈতয়ারি করিয়। লইয়। বাবহার করিলেও 

উপকার হয়। যতটুকু পর্ধ্স্ত মিশাইলে ঈবৎ গে(লাপী রঙের জল ন৷ হয় ততটুকু 
প্ররিমাণ মিশাইতে হয়। ইহা দেখিতে দানাদার চিনির মত। স্ুঙ্ম ছিদ্র 
বিশিষ্ট ঝ"[জরিযুক্ত পিচকারি দ্বারা গাছে প্রয়োগ করাই ধিধেয়। পাতার পিছন 

পিঠ যাহাতে ধোয়া হয় এমন ব্যবস্থা কর। চাই। 

সার-দংগ্রহ | 

স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য 
বিগত চারি পাচ বৎসরের মধ্যে বঙ্গের শিল্প বাণিজ্যের যেন্রপ উন্নতি হইয়াছে 

তাহ। নিয়ের তাপিক। দেখিলে কতকট। বুঝ! ষায়। 

কাপড়ের কল 

প্রীরামপুরে বঙ্গলক্ী কটন মিল আঠার লক্ষ টাক। মূলধনে চালিত হইতেছে; 
শ্রী কলে ৮ শত তাত ও ৪০ হাজার টাকু, সুতা ও বস্ত্রদদি রঙ করিবার যন্ত্র ও তুলার 

পরিত্যক্ত অংশে মোট! স্থত৷ প্রস্ততের যন্ত্রাদি আছে । 
পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবস্তাঁ, নলভাঙ্গার রাজা 

প্রমথভূষণ দেব রায়, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ! জগৎকিশোর আচাধ্য চৌধুরী 
প্রভৃতির তবাবধানে দেড় লক্ষ টাক যুলধনে কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিলস্ লিমিটেড 
স্থাপিত হুইয়াছে। , 

হাইকোটের অবসর প্রাপ্ড জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, 
প্রভৃতির তত্বাবধানে ১২ লক্ষ টাকা মূলধনে শ্রীরামপুরে কল্যাণ কটন মিলস্ স্থাপিত 
হইয়াছে । ইহাতে ৬ শত তাত ও ৩০ হাজার টাকু চলিবে । 
শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র ও বড় বাজারের কতিপয় মাড়োয়ারী ৫ লক্ষ টাকা : মূলধনে 
কলিকাতা হোগলকুঁড়িয়াতে গণেশ ক্লথ মিলস্ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন ; তাহাতে 
২৫৯ তাত চলিবে। 

নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খা ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তত্বাবধানে ১২ 
লক্ষ টাকা যূলধনে আধ্য কটন মিলস্ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সম্প্রতি ২ শত 
তাত চলিতেছে। হিন্দুস্থানে মিল স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে । 
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খ চস্এিমক্রাাশ এপস তাজ এ, পো, লি শরম 

ব্যান্ক 

স্বারবঙ্গের মহারাজ! প্রভৃতির উদ্ধোগে ৫* লক্ষ টাকা মুলধনে ক্যানিং স্রাটে 
হ্য।শন্ঠাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হুইয়াছে। 

জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে হেয়ার্ত্রীটে 
হিন্দস্থান কে। অপারেটীভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে । 

বীম! 

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি,এ, প্রভৃতির উদ্যোগে 
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে । 

দেশালাই 

হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ও বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র জাপান 
প্রত্যাগত মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায়ের তত্বাবধানে টালিগঞ্জে বন্দে মাতরম্ দেশালাইয়ের 
কারখান। স্থাপন করিস়াছেন। 

মোজ। ও গেঞ্জি 

এটধি বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বন্ধু প্রভৃতি ২ লক্ষ টাকা মৃজধনে মিঃ এফ, এইচ, গজনবী 
জমিদার মহাশয়ের তত্বাবধানে টালিগঞ্জে বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী স্থাপন 
করিয়াছেন। ইহাতে মোজ। গেঞ্জি প্রস্তত হইতেছে । 

ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বি,এল, মহাশয়ের তত্বাবধানে একটী 
মোজ। ও গেঞ্জির কল স্থাপিত হইয়াছে। 

কটকে বাবু হেমেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে সুন্দর মোজা ও গেঞ্জি প্রস্তত হইতেছে। 

জুতা 
অদ্ভুত কমা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রন্জর ঘোষ এম,এ, বি,এল, প্রভৃতি ভদ্রলোক 

আমেরিক! প্রত্যাগত মিঃ এ, বি, তাহের সাহেবের তত্বাবধানে বুট এও ইকুইপমেপ্ট 
ফ্যাক্টরী নামে একটী জুতার কারখান। স্থাপন করিয়াছেন। 

বিলাত প্রত্যাগত মিঃ বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়ের একটী জুতার কারখানা 
আছে। নদীয়। ট্যানারি, মুজাপুর স্রীট । 

ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের একটী জুতার কারখানা । গ্াাশন্াল 
ট্যানারি, বেশ্িঙ্ক স্টাট। ও | 

সাবান 

সম্তোষের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বায় চৌধুরীর গোয়াবাগানের ওরিয়েপ্টাল 

সোপ ফ্যাক্টরী । 
ডাক্তার নীলরতন সরকারের পাশি বাগানের ন্যাশন্ত/ল সোপ ফ্যাক্টরী । 
ঢাকার কতিপক়্ সম্তরান্ত ব্যক্তি বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াছেন। 

পটারী ওয়াস 

কাশীমবাজারের মহারাজ ও স্বনামখ্যাত বৈকুগ্চনাথ সেন মহাশয় জাপান 
প্রত্যাগত মিঃ সত্যসুন্দর দেবের তক্তাবধানে উন্নত প্রণালীতে কলের সাহায্যে 
মৃৎপাত্রাদদি প্রস্তুত জন্য ট্যাঙ্গরা রোডে পটাবী ওঞার্কস স্থাপন করিয়াছেন । 



১ম সংখ্যা । ] সার-সংগ্রহ। ২৯ 
৭ লহ শত এ ও পাকি শশী কব্জি কী রাত তি ০5 পিক প্রান তপ্ত এছ এসসি | প্রস্যিউজাম্ল আআ শপ 

চুরুট ও সিগারেট 
রঙগপুরের কর্্মবীরেরা এক লক্ষ টাক! যুগধনে রঞ্গপুর টোবাকেো ফ্যাক্টরী স্থাপন 

করিয়াছেন। 
পেন্সিল 

বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও বাবু শ্ীকালী ঘোষের যত্ধে টালীগঞ্জে পেন্সিলের 
কারখান! হইয়।ছে। এখানে সুন্দর পেন্সিল হইবে বলিয়। আশ। হইয়াছে। 

বোতাম, চিরুণী 

জাপান প্রত্যাগত মিঃ এস, কে, দত্ত মাণিকতলায় একটি বোতামের কারখান। 
খুলিয়াছেন। 

নলভাঙ্গার রাজার ঘরে জাপান প্রত্যাগত মিঃ মন্মথনাথ ঘোষেয় তব্াবধানে 
৫* হাজার টাকা মুলধনে একটী চিরুণী, বোতাম ও মাদুর প্রস্তুতের কারখান। 
খোল। হইয়াছে। 

* চিনি 
কাশীমবাজারের মহারাজা, সারদাচরণ মিত্র এম, এ বি, এল, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বি, এ, কুমার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) মহস্ত মহারাঞ্জ সতীশ্চন্দ্র গিরি, 
(তারকেশ্বর ) মহারাজ বাহাছুর সিং মুশিদাবাদ, কড়মল গোয়েক্কা, সদাগর 
( বড়বাজার ) প্রন্ৃতি মহাত্সা জাপান ও আমেরিক। প্রত্যাগত মিঃ গিরীজ্নাথ 
মুখোপাধ্যায়, এম, এ, এস সি মহাশয়ের তত্বাবধানে ৫ লক্ষ টাকা যুলধনে দি 
তারপুর সুগার ওয়:কস নিমিটেড খুলিয়াছেন। 

বিদ্কুট 

রাজলক্ষ্মী বিস্কুট বেকাবী। 
তি, এস ব্রাদাসের শিল্কুট | 
কে, সি, বসুর বিস্কুট, শ্তামবাছ।র | 
জাপান প্রত্যাগত মিঃ এ. 'মত্র বিস্কুটের কারখান। খুলিয়াছেন। 

ছুরি কাচি 
এ! এগড কোং কর্ণওয়ালিপ স্বীট. কলিকাতা । 
বসু ব্রাদাস” মজঃফরুপুব। 

ছ।শার কালি 

কলিকাতা প্রিষ্টিংহস্ক ওয়াকদ, যাণিকতল। মেন রোড। 

মোম বাতি 

মনোরম। ক্যঃগল ফ্যাক্টরী, রাজসাহী। 

টাল ট্রান্ক 
বঙ্গে নান। স্থানে অতি সুন্দর বিলাতী অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ চীল ট্রাম তৈয়ার হইতেছে। 

বাল্তীর কারখান। 

কলিকাতায় বাল্তীর কারখানা স্থাপিত হুইয়াছে। প্রতিদ্দিন বহু খাল্তী 
গ্রস্তত হইতেছে। 



৩০ | কৃষক-_বেশাখঃ ১৩১৮। ্ ১২শ খণ্ড। 
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ক 

ফলবরক্ষণ কোম্পানী 

মজঃফরপুরের কোন প্রসিদ্ধ উকীলের যনে মিঃ অনাথবন্ধ সরকার ননাপ্রকার 
ফলরক্ষণ কার্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

| নিব 
চোরবাগানের বাবু গোকুল ঘোব সুন্দর নিব প্রত্তত করিতেছেন। 

লোহার অস্ত্র 
টাদপুরের গাঙ্গুলী ব্রাদাস+দা, ছুরী প্রভৃতি নিত্য ব্যবহাধ্য অতি সুন্দর আস্ত 

প্রস্তুত করিতেছেন। 
| চামড়া পরিষ্কারের কারখান।। রঃ 

ডাক্তার নীলরতন সরকার টেংরায় চামড়া পরিফারের কারখান। স্থাপন 
করিয়াছেন । এহ কারখানায় অতি উৎকৃষ্ট চামড়া হইতেছে। 

কটকের রায় মধুস্থদন দাস বাহাহ্বর অতি সুন্দর চামড়া প্রস্তুত করাইতেছেন। 
কাশীমবাজারের যহারাজার বে তথায় এক বৃহৎ চাষড়ার কারখান। গ্রস্তত 

হইতেছে। 

আর একটু বিশেষ শুভহুচনা এই যে, আমাদের দেশের যুব্কগণকে বিশেষ 
রূপ শিক্ষা দিবার জন্ত ভাল রূপ আয়োজন করা হইয়াছে । অনেক গণ্য মান্ত 
ব্যক্তিগণ এবিবয়ে প্রধান উদ্যোগী তাহার ফল এই 

১। শিল্প মন্দির 

গত তিন বৎসরে শিল্প শিক্ষার জন্ত ন্যনাধিক বার লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত টি, পালিত মহোদয় বঙ্গায় শিল মান্দর ( 13৩1111 1750101)101)] 11)56650 ) 

প্রতিষ্ঠা করিয়া উইল দ্বারা আপনার প্রায় সমস্ত সম্পতি (মুল্য দশ লক্ষ টাক) 
উহ্াপ্ন ন্নতি কল্পে উৎসর্গ কৰিয়াছেন। 

২। শিক্ষা-মন্দির 
বাবু ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌপুরী, বাবু সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, মহারাজ! সূর্য্য কাস্ত 

আচার্য্য চৌধুরী, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয়গণের বত্ধে বহু লক্ষ ₹ টাক ব্যয় 
করিয়া জাতীয় শিক্ষ। পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

স্বদেশী শিল্প ও শিক্ষা-মন্দির | -অধুন! এই ছুই শিক্ষালয়ের কাধ্য এক 
স্থানেই নির্বাহিত হইতেছে । উপরে উক্ত ব্যবস! বাণিক্গের মধ্যে কোন কোনটির 
অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয়ঃ কোনটির বা লোপ হইবার সম্ভাবন! হইলেও এককালে 
হতাশ হইবার কারণ নাই। এইরূপ ভালমন্দের মধ্য দিয়াই একট। স্থায়ী ভাল 
হওয়ার সম্ভাবন। ৷ 

বন নীল 1 এতদ্দেশে বন নীলের গাছ কেহ কেহ দেখিস! থাকিবেন। 
গাছগুলি ছোট ছোট ঝোপের মত হয়। উর্ধে দেড় কি ছুই হাতের অধিক হয় না। 
ইহার প্রধান মূল বেশ দৃঢ় ও লম্ব। হয় ও তজ্জন্যই ইহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অনেক 
দুরে পর্য্যস্ত যাইতে পারে । ইহা! শিশ্বী জাতীয় উত্তিদূ ([49£5707908896) ) সুতরাং 
বায়ুষণ্ডল হইতে নাইট্রেরজেন সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ইহার আছে। আমাদের দেশে 



১ম সংখ্য। 1 সার-সংগ্রহ। | ও ৩১ 
নং ৮০ ৩৯, আপ বিষ সস নি ভি তত জা এ ল্৬  ত নল ভা লা ০৬ তা ছি টি খান ওটি বটি খে হর সহ জি তি বাট অতি টি বাইরে হানার হর 

বন মীলের পেক্ছপ আদর নাই কিন্তু মাজাজ অঞ্চলে মাথায় কিন্ব। গাড়ী করিয়। 
এমম কি ৫* মাইল দুর হইতে বন নীল লোকে সার রূপে ব্যবহার করিবার জন্ত 
তুলিয়া আনে । কখন কখন বহিবার খরচ মণকর। তের চৌদ্দ আন পর্য্যন্ত পড়িয়। 
থাকে । কিন্তু তাহ] দিয়াও কৃষকের। লইতে প্রস্তত। বন্দেশের উত্তর ও পশ্চিম 
ভাগে বন নীল পাওয়া যায়। (সখান হইতে বীঞ্জ সংগ্রহ করিয়৷ নিয়বঙ্গে আবাদ 
করিলে অল্প খরচে বেশ সবুজ সার পাওয়া যাইতে পারে । বিঘ। প্রতি বীজের 
পর্রিমাণ দেড় সের । চাষ কলাই চাষের মত। বাজ অস্কুরিত হইতে কোন কোন 
স্থলে কিছু বিলম্ব হইতে পারে বটে কিন্তু বীজ শীঘ্র মরিয়! যায় না। বর্ষার শেষে 
বীজ বপন করিয়া ৫।৬ মাস বাদে মাটির সহিত চবিয়। দেওয়াই উত্তম প্রথা । ইহ! 
তিলের সহিত ও মিশ্র ফসল রূপে জন্মান যাইতে পারে । পরে তিল উঠিয়া! গেলে 
ইহাকে সার রূপে ব্যাবহার করা যাইতে পারে। গবাদি পশু বন নীল খাইতে 
ভালবাসে না; ইহাও একটি সবুজ সারের অন্যতম গুণ । 

“অন্ন সংস্থান”* | বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা! পরিষদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। এই ক্ষুত্র পুস্তিকার বিষয়ীভূত প্রবন্ধটি 
মৈমনসিংহ সাছিতায সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল। বল বাহুল্য ষে ১৫।১৬ পৃষ্ঠার 
পুষ্তিকায় অন্ন সংস্থানের স্তায় জটিল ও বিস্তৃত বিষয় সম্যকরূপে সমালোচিত হইতে 
পারে ন| এবং রাধাকুমুদ বাবু তাহ। করিতেও চেষ্ট/ করেন নাই। তিনি কেবল 
কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ই উল্লেখ করিয়াছেন এবং সর্বশেষে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শিলে মনোনিবেশ করিতে আমাদের দেশের ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অনু- 
রোধ করিয়াছেন। কাগজেব্র বাকা, ফিতা, বোতাম, দড়ি, উত্ভিজ্য ও প্রাণীজ থাদ্য 
সংরক্ষণ, ততজসপন্র ও পেরেক কবজ! প্রভৃতি নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে স্বল্প মূলধন 
দ্বারা কাজ হইতে পারে, অথচ মুলধন শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আইসে। বর্ডমান অবস্থায় 
এইরূপ ভিন্ন আর অন্য কোন উপায়ে ধনাগমের সম্তাবন। দেখিতে পাওয়। যায় না। 
স্থুতরাং আমর] রাধাকুমুদ বাবুর প্রস্তাবগুলির সমর্থন করি। পুস্তিক। পাঠে 
অনেকের এতদ্দেশোপযোগী কয়েকটি ব্যবসায় সম্বন্ধে একট। সাধারণ জ্ঞান জখ্িিবে। 
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কার্য্যালয় হইতে এইরূপ একথানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । ধাহারা উক্ত 
পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে বর্তমান পুস্তকে নূতন জানিবার বিশেষ 
কিছু নাই। তথাপি রাজেন্দ্রবাবুর উগ্ম প্রশংসাযোগ্য এবং বঙ্গভাব! অনভিজ্ঞ 
পাঠকের পক্ষে এই পুস্তক যে কাজে লাগিবে তাহ! নিশ্চয় । আমর] কিন্তু ছুঃখের 
সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পুস্তকখানিতে ছাপার ও ভাষার কতকগুলি ভ্রম 
প্রমাদ আছে এবং মুল্যও অপেক্ষাকৃত অধিক । ভবিষ্যত সংস্করণে আশ। করি 
গ্রন্থকার এসব দিকে একটু নজর রাখিবেন। | 

€17000 101 48171111018 11013010217 109 তি 1০ 1)টে৮ (তত ডি ৮১6৮ ক্কষকের 

পাঠকবর্গ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দের গোপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছেন। বর্তমান পুস্তকে কুগ্গবাবু এ গুলির ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ 



৩২ কৃষক-_বৈশাখ, ১৩১৮ | [১২শ খণ্ড। 

করিয়াছেন । ুস্থকে কষকের জানিবার অনেক জিনিষ আছে । গবাদির আহার 
সম্বন্ধে যে সমুদয় তালিক। দেওয়। হইয়াছে তাহ। বৈজ্ঞানিক, কৃষকের পক্ষে বিশেষ- 
রূপে অধায়নযোগ্য। পুস্তকে গরু ব্যতীত ছাগল, মহিষ, ঘোড়। প্রভৃতির খাদ্যাদির 
বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পশ্বাদ্দির আহার দেশে পাওয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ হুরূহ 
হইয়। উঠিতেছে। কুঞ্জধাবুর মতে কল। চাষের দ্বারা এই অভাব অনেকট। মোচন 
হইতে পারে এবং হইলে সখের বিষয়। কিন্তু পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমর! 
অবগত নহি। পক্ষান্তরে কলার খোলা, পাতা প্রসৃতিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণে 
পুষ্টিকর দ্রব্য বিশেষ মাত্রায় পাঁওয়। যায় না। ফলতঃ পুস্তিকা খানি সরলভাষায় 
লিখিত ও বিশেষ পাঠযোগ্য । 

বাগানের মাসিক কাধ্য । 
জ্যৈষ্ঠ মাস। 

কৃষিক্ষেত্র ।__-এই সময় আমন ধান বোন। হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত 
নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাটি বান্ধিয়। দিতে হয়। টজ্যষ্ঠ মামের শেষ পর্য্যস্ত অরহর 
বীজ বপন করা চলে। আদা হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যেষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা 
যায়। শশাকালুর বীক্জ €বশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আবাঢ় মাস পর্্যস্ত বপন কর 
চলিতে পারে। 

সজী বাগ ।-_-এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন কর। উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্বে 
বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে । 
লাউ, কুমড়া, ঢেপড়স, পাল। বিঙ্গ. পাঁল। শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। 
বর্ষ(তি সুলা ও নান। জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য জ্যেষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ 
করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি 
বপন করিয়! চার] তৈয়ার করিতে হইবে। 

ফুল বাগিচ1 ।--এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। 
ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ভালিয়! মুল এই সময় 
বসাইতে বলেন, আমর]। কিন্ত বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি 
পচিয়। যাইবার ভয় আছে, সেই জন্ত বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল ।” কিন্তু শীঘ্র শর ফুলের 
মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব কথিত ফুল বীজ 
ব্যতীত আমরাম্থস, কক্সমকোন্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়। প্রভৃতি 
ফুলবীজ বপনেরও এই সময়। 

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র 
কার্ধ্য । তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে 
তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়। 

পার্বত্য প্রদেশে কিন্তু খতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথ৷ অবলম্বন কর! হুইয়। 
থাকে । সেখানে এখন ডালিয়। ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাধ! 
কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়। 
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কলিকাঁত|: ১৬২ নং বহুণাঞ্গার স্ট্া, ইপ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিযবেসন হইতে 

ত্রীযু্ত শণীভূষণ মুখোপাধ্যায় কুক প্রকাশিত। | 

কলিকাতা ; ৯৯৬ নং বনুবাজার হাট, দি মিলার প্রিদ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে, 
শ্রীধুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা যুদ্রিত। 

পট 
্ ৯ ৰ্ 



নু মা মর্ডের সারি |. 
; পুরাণের আখ্যানেই সাধারণে শাঁিয়াছেন, বে ( 

& রা দা ইন্েরু। র লুনে,. দেবতোর্গ্য পারিজাত 

আছে? সেই পারিজাত দেবরাজ ইন্দ্রের শচীরাণীর 

লোহাঙ্টারখিলাসভোগ । পারিজাতের রং কেমন, 

গাঁ কেমন, আকার কেমন, তাহ] কেহ জানেন না। 

তবে: পারিজ্জীতের গন্ধটা যে খুব মনমাতান তাধ 

আর কোন লন্দেহ নাই। আপনি যদ্দি এই অনৃষ্ট- 

পূর্ব পারিজাতের স্বগগাঁয় সৌরত কতকট। ধারণায় 

'জানিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় 

স্বরমা ব্যবহার করুন! আমরা ভরসা করিয়া 

বলিতে পরি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা 

মর্ডের পারিজাত। শুধু গন্ধে নহে, সুরমা 
র্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ অথচ স্থুলত সুগন্ধি কেশউতল। 

» ষুল্যাদি বড় এক শিশির %* আনা । ডাক- 

মাশুলাদি ৬" আনা। তিন শিশির মূল্য ২২ ছুই 
টাকা। 'লাশুলাদি ৮/* তের আন|। 
সি £ শুঞবলভ-রসায়ন | 

+ শুক্রই শরীরের সার-জিনিষ। কাজেই শুক্র- 
কয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে ন|। শু ক্রক্ষয়ে দেহ 

বঅসবসন, ধন বিধগ্র। বর্ণের মলিনতা, ইন্জিয়ের 

দুর্বলতা, অস্তিফ্কের প্ললহানি, শরীরে দারুণ গ্রানি 

প্রভৃতি উৎকট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, মানুষকে 

ভ্বীবন্ম ত করিব ফেলে । এই বসায়ন ওষধ শান্ত 

শীঞ্ শুত্রবুদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দূর করিয়া 

দেয় এই জন্তই ইহার নাম শুক্রবল্লত। এই 

কবল্লত €সবনে গুরুধাতু গাঁ হয়, ইন্ড্রিয়ের 

কষণত। ও ছর্ধবলত। দূর হইয়! যায়, মনের স্ফ, ,প্তি ও 

“ধেহেক কান্তি বৃদ্ধি পায়, উত্তেজনা ও ধারণীশক্তি 

শাশাররূপ বর্ধিত হইয়। থাকে । এক মাত্রাতেই 

ইহার! উপক্কার্ঁ অনুভব কর। যান্ন। এক শিশির 

খুল্য ১.২ এক টাকা মান্র। মাশুলাদি।/* আন1। 
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- এস, পি, € সেন কোল্দানী - 

গপুজ্পপজ্লান্ক %. 
বকুল ।-_ আমাদের বকুলের সৌরভ ্টাট কা 

বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর । 

ৰ পারিজাত 1-_-এ ষেন 
সত্য সতাই স্বগাঁয় সৌরত ! 

বঙ্গমাতা |___বাঙ্গালীর 

“বঙ্গমাত)” সমস্ত বাঙ্গালার 

গোৌবরবন্ধরূপ | 

মিলন |-__“মিলনের” 

স্ববাস মিলনের মতই মনোরম! 

রেণুকা 1-আমাদের 

“বেণুকা” বিলাতী কাশ্মীরী- 
বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন 
অধিকার করিয়াছে। 

কামিনী -যামিনীর জ্যোৎন। 

সৌরতে মধুর তর হইয়া উঠে । 
চম্পক |-_াপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল- 

মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ ! 

বেলা 1-_অবসন্ গীম্মবেলায় বেলার” গন্ধ 

যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়। 

হোয়াইট রোজ ।-__নামের অনুবাদ করি- 
লেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
আমাদের "শেউতি গোলাপ” । 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১২ এক টাকা। 

মাঝারি ৮* বার আনা । ছোট ॥* আট আন! । 
প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন 
শিশি ২০ টাকা! মাঝারি তিন শিশি ২২ টাক1। 

ছোট তিন শিশি ১০ পাচ সিকা। মাশুলাদি 
স্বতন্ব। আমাদের ল্যাভেগার ওয়াটার এক শিশি 
॥০ আনা, ডাক-মাশ্ুল 1১৯ আনা। অভডিকলোন 
এক শিশি ॥০ আনা, মাশুলাদি।/* আনা। আমা- 
দের অটো-ভি-রোজ্, অটে। অব. নিরোলী, অটো 
অব. মতিয়া, অটো! অব. থস্থস্্, অতি উপাদেয় 

পদার্থ । এক শিশি ১২ এক টাকা, ডজন 
১০৯ দশ টাক! | 

কামিনীর 

রোগীগশ স্ু্ব রোগবিবরণ 'লিখির। পাঠাইলে, আমবর1 অতি যত্রসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা! পাঠাইয়ী। কি | 
কক জি. ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্ত অর্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন। 

এস, পি, মেন এগ কোম্পানী । 
ম্যানুফ্যাকৃচারিং কেমরিষ্টসৃ। 

১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকীত)। 



জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ সাল। 
(ও পিস 

[ লেখক্গণের মতামতের জগ্ঠ সম্পাদ্দক 

| দধায়া নহেন] 
1)  বিষয়। 

র্ সজী চাষ 

রা চুণ সার 

আধ্য কৃষিরীতি 
| সরকারী কৃষি সংবাদ ... 

ব বৃটীশ সাত্রাজ্যে ফল উৎপাদন 

| বৃক্ষে জল সেচনের প্রণালী 
র্ পত্রাদি 

সার-সংগ্রহ 

বাগানের মাসিক কার্ষ্য 

চি] ৫৫ 

ই -০৮০৯-০২ 

পএাফ। 

৩৩ 

৪১ 

৪৪8 

৪৬ 

৫৪ 

৫৪ 

৫৬ 

৬৩ 

. পত্রের নিঃমারলী। | 
হা 

“কৃষকের অত্রিষ বার্িক সূব।২, | “প্রতি সংখ্যার মগ 
মূলা ৩০ তিন আনা মান্র। ূ 

আদেশ পাইপে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃপিতে গাঠাইয়া 
বাধিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রার্দি ও রি 
ম্যানেজারের নামে পাঠ।ইবেন। 

11978 

(71701171111 রা ৬৫9110৩ (50৬61010015 0£ 9৮171 
3100 15. 17. 31111 ৯৯81) 

11115 0৯12 101 0]1/8]২ হাগাং 0৮ টাতাব গে, 

1)৬)0001 10 (541015101011 7010 8501001001৩, ১005010 
1১৮ :221160001010715145 4৯107776৮01 11001 0151), 0৩ 8170 
(20971100071 সানা এ 1008 চলা পুল9 010011010 

1111510101৭ 1009 ১1001) 15910 51১9 105 911016 তি 
(0) 1)019 [519 1)01. 

78,698 02 £0৮9:6191065. 
ঘ. 11111071615, 3-8- 0 001100700) 1২5০ 2০ 
চা (91801)8)) [২৭ 078, - 

৯17৯051001২ উ] সি 
765, 1১9৬/1)81 ১0156051081. 

রুষি সহায়। 
কষি-সহায় বা (10161586018 00149. আীনিকু্জ 

বিহারী দত্ত 8.1.$.5.) (সম্পাদক, কৃষক ও 1301710180 (9 

|. 0. 45৭0.) প্রণ্থীত। কলিকাতা ইওিয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েদন হইতে প্রকাশিত । মূল্য ॥* আন! যদি কোন্ 
জমিতে কি চাষ করিবেন, কি সার দিবেন। কত জমিতে কত 
বীজ আবশ্বক, কোন সময় কি চাষ করিতে হইবে, কত 
অন্তর চারা রোপণ করিতে হইবে, কোন সময় কি. প্রকারে 
জল সেচন করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় জানিতে চান। তৰে 
এই পুণ্তক কাছে রাখ! আবগ্টক। এমন, একখানি তি 
এপর্ধান্ত প্রকাশিত হয় নাই। 

“কৃষি সহায় সাধারণের বছর্দিনের অভাব মোচন করি 

আর? 

য়াছে।” “বেঙ্গলি।” 

তামাকবীজ |- _চুরুটের উপযুক্ত হাভান! ও সুমাত্র, নগ্ঠের উপযুক্ত ষ্টারণিং' তামাক প্রতি 
তোল। ১২ দেশী তামাক তোল1॥০ 

মূলা ।_ বোথাই লাল বড় উৎকষ্ট তোলা ।* পাউও ব! অর্দসের ৪২। কাধির, নর স্ব, 
উৎকৃষ্ট লাল তোল1 %* পাউওড ২২ ঠা 

মটর |__বিলাতি ও এেরিকান পাউও ১/০, ওলনা। পাউও ॥০ কাবুলী সাদ পপ ৪, পানা ৫৫ 
সাদ। পাউও ৬০ । 

সীম ।- _ফেঞ্চ ছোট গাছে, গাছ পূর্ণ সীম, আমেরিকান সীম আউন্স (৯॥ তোল) /:1 | 

তাবির্ণ ফ্রক্স প্রভৃতি ৮ রকম ফুল বীজের বাক্স ১? সনে 

১২ রকম ফুলবীজের বাক্স ৪০, ল্যাণ্ডেথের ২* রকম বীজের বাক্স ৪] টাকা| 

মরমী ফুল।__এষ্টার, প্যান্সি, 

না 
ম্যান্জোর-_“ইগিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন?, 2-_-৯৬২ নং বহখাপার স্ট, কলিকাতা] 



পপ পপ ৯৮ ৯৮ ০৮০ লা ও স্পা পা ০ আস ০৩ পপ ০ ০ তে ৮ প্র 

১৬২ নং বহুবাজার ফ্রীট, কলিকতী ৷ 

এ মেন্বর | 
নুতন: বর্ষারস্ত হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার 

উপফুক্ত সময়। যাহার! এক্ষণে ইঙ্ডিয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েসনের যেত্বর শ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, 
তাহার। নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
সভারেণ মেম্বর হইলে-_গ্রীক্মকালে বপনোপধোগী 

দেশী স্জীবীজ ২৪ রকম ২০ 

» ফুলেরবীজ ২০ ২5 

শীতের বিলাতী স্জীবীজ আমেরিকার 
টিনে মোড়াই কর ২৪ রকম ১ বাক্স ৫1০ 

" শীতের বিলাতী সটন কিন্বা ল্যাণ্ডে - 
. থের ফুলের বীজ ১ বাক্স ৪] 

শীতের দেশী সব্জীবীজ ২৪ বুকয ২০ 
 ভাকমাশুল ইত্যাদি ১1০ 

০ ১৮২ 
সাধারণ যেম্বর হইলে-_ 

গ্রীষ্ম বর্যাকালের বপনোপযোগী 
দেশী সব্জীবীজ ২৪ রকম ২1০ 

» ফুলের বাজ ১০. ৭, ১০/০ 

শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার 
টিনে মোড়াই কর। এক বাকা ২৪ রকম 
দ্িলাতী সব্জী বাজ ৫0০ 

বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১1০ 
দেশী সজী- বীজ ১৮ রকম ১%০ 
ডাকমাশুল ইত্যাদি ॥ 

| --৯২, 

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেন্বর আমাদিগের দ্বারা 
পরিচালিত বাঙ্গাল। মাসিক পত্র “কৃষক” প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন 
হইতে ম্বঙন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও মূল্য 
৫২ টাকার. অধিক হইলে টাকায় /* এক আনা 
হিঃ কমিশন পাইবেন। 

স্পেশ্বাল মেম্বর ঃ--কৃষকের গ্রাহকগণ এসো- 
পিয়েসনের .স্পেশ্তাল মেম্বর। তাহারাও বীজ 
গাছাদি খরিদ করিলে কমিশন পাইবেন। 

সভারেণ ৫মন্বরকে বাঁধিক এক সভারেণ বা ১৫৭ 
টাকা, সাধারণ মেন্বরকে বাধিক ১০২ ও স্পেম্তাল 
মেম্বরগণকে কৃষকের বাধিক মূল্য ২২ দিতে হয়। 

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাঁলের সন্তী 
ফুল বীজ । 

লাউ, কুমড়া, বিঙ্গে, বরবটি, উচ্ছে, করলা, 

চিচিঙ্গে, বেগুন মুক্তকেশী, ভূটা, টে"পারি, চাপা- 

নটে, ডেঙ্গ, শস। ইত্যাদি প্রতি প্যাকেট %* আন]। 

১৮ রকম একত্রে ১৮*। 

ফুল বীজ। 
বাল্সম্, জিনিয়া, কস্মস্, জিলাডিয়া. 

ফ্লাওয়ার, এমারেস্থাস্, ককাকুন্ব, গ্লোব, এমারেস্থ, 

রূডবেকিয়া, মিরাবিলিস, জলাপা, ক্লিটোিয়।, 

মেরিগোল্ড প্রভৃতি প্রতি প্যাকেট 1 আনা । 

অর্দ প্যাকেট %* আনা । ১০ রকম একত্রে ১৮০। 

সন্ 

সস 

দেশী বীজ অধিকাংশই গোবিন্দপুর পরীক্ষা 

ক্ষেত্রে উৎ্পাদিত। ধিলাতা বাদ আমেরিকা, 

ইংলও জান্মানি, ফ্রান্স ও অগ্রেলিয়ার যেখানে যেটা 

উৎকৃষ্ট ও এদেশের আবহাওয়ার অনুকুল তথ 

হইতে সংগ্রহ করা) সেহ জন্তহ এখানকার খাঁজ 

উৎকৃষ্ট হয়। | 

আমাদের পরিচয়; সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামের 

সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্রের সমুদয় বঙ্গ এই এসো- 
সিয়েসন হইতে সরখরাহ করা হয়। বিগত কলি- 

কাত ও বেন|রস প্রদর্শনীতে এই বীজ সংগ্রহের 
জন্য আমাদের কষি-সমিতি স্বর্ণপদক পুরস্কার 

পাইয়াছেন। 
পপ পপ তত শা 

স্পাশা শশী পার্জ এ এ 

মুল্য য তালিক! বিনামুল্যে: পাইবেন। 

সপ হও পক সপ্ত সপ শা পপ পপ পাপ ০০০ 

শিয়ান গাঠোনংএসোসিয়েসন 



স্পিন পি? ৮০ টি 
সক পতল সদ সপ শশা তিশা স্পেল 4752222 টিতে 

১২শ খণ্ড । ] ষ্ঠ ১৩১৮ “সান। 7 ২য় সংখ্যা। 
শি ীপপ্ােসপিস্পিস জি তিশা শান ২ - শী ীস্পীপসপেসপীপপসসসপসপস পা পাসপা ৮৭ পাপা 

শশী পপি ০ স্প্ত শপ শা তাত পপ শসা শা? ২ 
সিল 

শত ৮ ০০০০ পশলা ও পাশে ত বিরতি সহি 
"পপ শপ ৭ সনদ শপ জশ ও পপ পপ শাশিশাীপসপ পপি শত ০৩ পক সিসি সস? শপ ০ 

টারস্বৃরঞান 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 

১ম শ্রেণী_ পটল 

পটল 
পটল-_মৃত্তিকা বেলে দোয়াশ--সার-পগারের মাটি, চুণমিশ্রিত ছাই, 

পলিমাটি কিন্বা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে পটল চাষ খুব লাতের হয়! 

যে জমিতে পটল চাষ হইবে তাহার চাবি ধারে পগার কাটিলে মন্দ হয় না, 
কারণ জলের ধোয়াটে জমির সারাংশ যাহা কিছু উহাতে সঞ্চিত হইবে, উপযুক্ত 



৩৪. ক্কষক-__ জ্যেষ্ঠ ১৩১৮ | | ১২ খণ্ড । 

সময়ে সেই পগারের সার যাটী তুলিয়া! জমিতে ছড়াই লে | জমির উর্বরতা শক্তি 

বৃদ্ধি হইবে । নদীর চরে পটল ভাল হয়। বেলে দোয়শাস মাটিতে একবৎসর অন্তর 

শুকৃন৷ পাকম!টি ছড়াইলে ফলন ভাল হয়। একই ক্ষেত্রে৪ বৎসরের অধিক 

পটল ভাল জন্মায় ন। 

অল্পোচ্চ, খোল। ও.সম্পূর্ণ রৌত্র বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই পটল চাষ তাল হয়। পটল 

গ/ছ ব! পাতাকে পল্তা বলে। গাছ ও পাত। তিক্ত কিন্তু ফল সুমিষ্ট। 

জমির সহিত সার মাটি উত্তমরূপে মিশাইয় লইতে হইবে । গোল 

আলুর শ্থায় পটলের ক্ষেতের জমিকে গভীর ভাবে কর্ষণ ও মাটী ধুলিবৎ করিতে 
হইবে । আশ্বিন হইতে কার্তিকের মধ্যে মুত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে পটলের 

গেড় বা মূল রোপণ কৰিতে হয়। পটল গছ অনাবৃষ্টি সা করিতে পারে কিন্তু 

নিতান্ত নীরস ও শুষ্ক, স্থানে ভাল হয় না। আবার অতি বৃষ্টিতে শীঘ্র মরিয়। যাঁয়। 
মূল রোপণ প্রণালী ।_পটলের স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় ছুই প্রকার লতা হয়। 

উভয় জাতীয় লতাতে ফুল ফুটিতে দেখা যায় কিন্ত পুং জাতীয় ললতায় ফল হয় ন]। 

ছুই তিন বৎসরের পুরাতন মোটা মূল পুতিলে গাছ তেজক্কর হ্ুইয়! ষাঁড়াইয়। যায়, 
পটল জন্মায় না, অতএব এক বৎসরের নুতন লতার সরু সরু ছোট ছোট মূল 

বাছিয়। লইয়। ক্ষেত্রে পুতিতে হইবে । কার্তিক মাসে যখন ফেহ পুরাতন পটল- 

ক্ষেত কর্ষণ করিতে থাকে, তখনই উক্ত রূপ সরু সরু স্ত্রী জাতীয় লতার ছোট ছোট 
সুল বাছিয়। সংগ্রহ করিতে হয়। পরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছয় ফিট অস্তর এক একটী 
ছোট ছোট মাদ। প্রস্তত করিয়া, প্রত্যেক ম।দায় চারি ফিট অন্তর ছুই তিনটী হিসাবে 
সূল রোপণ করিয়া তাহার উপরে অন্প অল্প খড় কুটা দিয়া ঢাকিয়। দিতে হয়, ইহাতে 
অধিক রৌদ্রের উত্তীপে মূল ব। গেঁড়ের মাথ। গুলি শুকাইয়। যায় ন। দীর্ঘ প্রস্থে 
রীতিমত জল নিকাণী পয়োনালী থাকা উচিত, কারণ জল বসিলে পটলের মুল 
পচিয়৷ যায়। মাদ! গুলি সমতল জমি হইতে অন্ততঃ এক ফুট উচ্চ হওয়া উচিত। 

ক্ষেত্রের পাট 1___কারন্তিক মাস হইতে পৌষ মাসের মধ্যে মূল গুলি নূতন ক্ষেত্র 
নৃতন শিকড় ফেলিয়। গাছ গুলি কিঞিৎ লতাইয়া ন। উঠিলে, ক্ষেতের মৃত্তিক! নাড়। 

চাড়া করিতে গেলে মূলের গাত্রের সুস্থ সুস্থ শিকড় গুল নাড়া পাইয়া অনেক গাছ 

মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা । অতএব কিছুকাল অপেক্ষ। করিয়। শীতকালে বারিপাত 

হইলে হাল্ক? কোঁদালী দ্বার মধ্যে মধ্যে কোপাইয়। ক্ষেত হইতে তৃণাদি উঠাইয়। 

ফেলিতে হইবে । ইতিপুর্বে মুল গুলিকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জল দেওয়। 

আবশ্তক। গাছগুলি কিঞ্ৎ বড় হইলে মাদ। গুলিতে বাশ ইত্যার্দর পুরাতন 

পাঁতি। বিছা ইয়। দিয়া তদুপরি নাড়া খড় অথব! যে স্থানে যাহ? সুপ্রাপ্য এন্ধপ তৃণাদি 

ঘার। ঢাকিয়। দিতে হইবে, ইহাতে অনেকগুপি লাভ আছে প্রথম (১) গাছের 



২য় সংখ্যা |] স্জী চাষ। ৩৫ 

গোঁড়। ঠাণ্ড। থাকে, (২) মাদায় ঘাস প্রায় জন্মায় না, (৩) গাছের আকড়া গুলি এ. 

সমস্ত তৃণাদি অবলম্বন করিয়! লতাইয়। যাইবার সুবিধ। পায়, (8) বর্ষাকালে লতা 

গুলি মৃত্তিক। লিপ্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারে না, (৫) কেয়ারীর গুল সহজে নিকাশ 

হইয়। খায় অথচ মুত্তিক। সরস থাকে এবং তৃণ পত্রা্দি পচিয়া জমির উর্বর] শক্তি 

বৃদ্ধি করে। বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে জল সেচনের প্রথ। প্রচলিত নাই, কিন্তু 

আঙঞ্জকাল অনাবষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টি হেতু যেরূপ খতু বিপর্যয় ঘটিতেছে তাহাতে কলবল 

ব৷ কুপ খননের দ্বার জল সেচনের ব্যবস্থা করা আবশ্তক হইয়। উঠিয়াছে। অতএব 
পোৌধ মাঘ মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে ছুই একবার চৌক। গুলিতে জল সেচন করিতে 
হইবে। ইহাতে শীত্রই গাছগুলি লতাইয়া ফল ধরিতে আবরন্ত করিবে । কৃষকের 

ইহ! স্মরণ রাখ। উচিত যে, জল্দি ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, বাজারে চড়া 
দরে বিক্রয় করিয়া, তাহার! উপরন্ত খরচ1 বাদে বেশ ছু পরুস। লাভ করিতে পারে। 

তিন চারি বৎসরের অধিক এক স্থানে পটল ভাল হয়না। নির্ধারিত সময় 

উত্তীর্ণ হইলে, অন্ত কোন নূতন ক্ষেত প্রস্তুত করিতে হয়। এ্রতি বৎসর আর্বিন 
কার্তিক মাসে বীতিমত চাষ দিয়া পুরাতন লত। পাতা পরিক্ষার করতঃ তৈল শস্য 

সরিষা, রাই, শোরগুজ। ইত্যাদি ষান্মাসিক একটী ফসল উৎপন্ন করিয়৷ লওয়! যাইতে 

পারে। উক্ত ফসল অস্তে ক্ষেতে পুনরায় কিঞ্চিৎ পুরাতন পাঁক মাটা ছড়াইয়। 

ক্ষেতের শক্তি বৃদ্ধি করিলেই চলে। 

বাঙ্গাল। দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নান। জাতীয় পটল জন্মিতে দেখা ধায়। তাহা 

মধ্যে কাজলী, ধানি, মাকড়। ও পাটনাই পটলই উৎকৃষ্ট । পটলের জালি জন্মাইবার 
তারিখ হইতে ৫ দিন মধ্যে খাইবার উপযুক্ত হয় সুতরাং ৪।৫ দিন অন্তর ক্ষেত্র 

হইতে পটল তোল। উচিত নতুবা পাকিয়া যায়। অনেকে কিন্তু সখ. করিয়৷ পাঁক। 
পটল থাইয়৷ থাকে । ক্ষেত্র হইতে পটল তুলিবারও একটী নিয়ম আছে, ক্ষেত্রের 
এক দ্বিক হইতে ক্রমাগত সারিবদ্ধ প্রত্যেক মাদার গাছ হইতে পটল তুলিতে 
আরম্ভ করিয়। জমির শেষ পর্যন্ত যাওয়। উচিত, তাহাতে কোন মাদ। ধাদ যায় ন! 

স্থতরাং পটল তুলিতে বাদ পড়িয়! পাকিবার সম্ভাবন। থাকে না, নতুবা বিপর্ধ্যস্ত 
তাবে পটল তুলিলে সকল গাছ হইতে পটল তুলিতে ভুল হইয়। যায়। 

পটলের জন্য জমির অবস্থ। বুঝিয়। পুব্বোক্ত সার ব্যতীত তৈল সার ব্যবহার কর। 
যাইতে পারে। 

এক বিঘ! জমিতে পটল চাবের জন্ত পোনের সেরের অধিক মূলের আবশ্বক হয় 

ন।। মুল বত সরু হইবে তত কম মুস আবশ্তক হয়। স্ত্রী জাতীয় লতার মুলই 
রোপণ করিতে হয় কিন্ত তাহার সহিত পুংজাতীয় লতার মূলও কিছু পরিমাণ থাকা 

আবশ্যক ; কারণ স্ত্রী পুষ্প ও পুং পুষ্প এই ছুইয়ে সঙ্গর না হইলে পটল ভালরূপ 
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জর্সিবে : না! | এইরূপ হইতে না পাইলে অনেক সময় পটলের ছনিগুলি বোটা 
হইতে খসিয়! পড়িয়া শুকাইয়। বায়। 

এক বিঘ! জমিতৈ পটল চাষের খরচঃ_-_ 

5৪ বার লাঙল দেওয়া দ্য রে হা টাকা। 

স্থল রোপণ ও মাদ। প্রস্তত ৩. » 

কোপান ও মাটি দেওয়! ৩৬ ৯, 
জল সেচন ৩২৬ ১, 

২ বার নিড়ানি ২৪০. 9, 

স্ল খরিদ ৩ 2? 

জমির থাজন। স্ $5 

২৭ 

এক বিঘা! জমিতে পটল খুব কম ফলিলেও ২৫ মণ পটলের কম প্রায়ই হয় না 
এবং প্রতি বিধায়. ৫০ মণ পর্য্যস্ত পটল উৎপন্ন হইতে দেখ বায়ঞ পটল প্রায়ই ১৪০ 
টাকা মণের কম বির্ুয় হয় না এবং প্রথম যখন পটল উঞ্জে তখন সহর নগরে 

বার আনা, এক টাক সের বিক্রয় হয়। বাজারে নূতন জিনিষ খথচ আমদানী কম 
বলিয়া! এত দর হয়, কিন্তু প্রচুর আমদানী হইতে জারস্ড হইলেও হ্বহু্দিন ধরিয়া কলি- 
কাতার বাজারে আট কিন্ত! দশ পয়সা! সের দর থাকে । এতদকস্থায় এক বিঘ। পটল 

চাষ হইতে খরচ বাদে ৫০২ কিন্বা ৬*২ টাক! লাভ হওয়! কোনক্রমে বিচিত্র নহে । 
তারতীয় কবি-সমিতির গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে একবার একটি পনর কাঠা পরিমাণ 

জমিতে পটল করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে ৬০২ টাক। মুনফ। হইয়াছিল। এ জমির 
মৃতিক। দোয়া, জমিটি বহুদিন পতিত ছিল সুতরাং গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থে সারবান, 

তার উপর পুঞ্ষরিণীর পাঁক মাটি ছড়ান হইয়াছিল। পটল চাষের পূর্বে ইহাতে 
বেগুন প্রচুর ফলিয়াছিল। বেগুনচাষ বর্ণনার সময় তাহার হিসাব দেওকা! যাইবে। 
এই ছুইটি চাষ তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস বিশ্বাসের তত্বাবধানে সম্পন্ন 
হইয়াছিল। | 

আমুর্ধেদে পটলের বহুবিধ ওপ বর্ণিত আছে। ইহার ঙ্গিপ্কত্ব ও পিত্তনাশক গুণ 

সর্বজনবিদ্িত। ইহার পাতার ও পটলের রস ওধধার্থে সেবন কর] হয়। 
পটল চাষের নূতন প্রণালী ।_ বাশের কঞ্চির আড়াই বা তিন হাতসউচ্চ এবং 

ধথেচ্ছাভাবে লম্বা করিয়! “ফেন্পিং অর্থাৎ বাপের বেড়া প্রস্তুত করতঃ ক্ষেত্রের 

দীর্ঘ প্রস্থ তাবে উভয়ের মধ্যে ৭ হাত ব্যবধান রাখিয়া, শ্রেণীবদ্ধতাবে, যত সারি 
ইইতে পারে, বসাইয়। দিয়া তাহাদের মধ্যে মধ্যে একটি একটি 'পোষ্ট' অর্থাৎ 
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খুস্টী পুতিয়া শক্ত করিয়া বেড় গুলি বাধিয়! দিতে হয় এবং এ বেড়ার ধারে 
পুর্ব্্বাক্ত ৫1৬ ফিট অন্তর মাদা করিয়া, ঘথারীতি গাছ লাগাইয়।. বেড়ার ছুই ধার 
হইতে পটল লত৷ উঠাইয়। দিলে, বার মাসই প্রায় সমান ভাবে পটল পাওয়। যায়। 
অধিকন্ত দুইটি বেড়ার অন্তর্গত তলম্থ ক্ষেত্রে মুখীকচু এবং ওল রোপণ করিয়া, 
কার্তিক মাস মধ্যে, আরও ছুইটি তাল ফসল পাওয়৷ যাইতে পারে । ইহ। ধ্যতীত 
পগারের সন্গিকট চারিপার্থে বেড়ার উপর, শশাক-আলু, ঝুপী আলু; বরবীর গাছ 
উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে যে, পূর্বাঞ্চলের লোকের? 
কোন কোন স্থানে, বেড় ও বরোঞ্জের উপর পটল গাছ উঠাইয়! দিয় চতুরতার 

সহিত বারমাস ফল ভোগ কৰ্রিয়া থাকেন। এ প্রণালী উচ্চ ও নিয় উতয় 
প্রকারের জমিতেই খাটিতে পারে । বিশেষতঃ নিয় ধরণের জমির পক্ষে ইহা অতি 
উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যে জমিতে বর্ধায় জল জমে তথায়"এই প্রকারে পটল চাষের 
সুবিধা হয় নাকিন্বা বাহার] ব্যবসায়ের জন্ত এককালে আট দশ বিঘ! জমিতে 

পটল চাষ করিবেন, তাহাদের এই প্রথায় চাষের সুবিধা হয় না। খুচরা 
চাষীগণের পক্ষে অথব। ঘর খরচের জন্য চাষের পক্ষে এরূপ মিশ্র চাষই লাতজনক । 

পটল গাছের সঙ্গে আরও একটী স্থায়ী তরকারির গাছ উঠাইয়! দেওয়া যাইতে 
পারে। তাহার নাম স্বত কাকরোল। দ্বত কাঁকরোল রন্ধন করিলে প্রকৃতই 

দ্বতের ন্যায় গলিয়৷ যায়। এই গাছ পুর্ধাঞ্চলেই অধিক দেখ! ষায়। ঘ্বত কাকরোলও 
পটলের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বার মাস জন্মায়। ইহার গাত্রে ছেটি ছোট নরম 
কাট। আছে। মুলে গাছ হয়, বীজেতে গাছ জন্মে না। এক স্থানে অনেক দিন 
জীবিত থাকিয়। ফল দান করিয়! থাকে । 

বঙ্গদেশের এক বিঘ। জমিতে ২৫ হইতে ৪* মণ পটল জন্মিয়। থাকে । নদীব্ু 
চরে ফলন কিছু অধিক হয়। আমাদের গোবিন্দপুর ক্ষিক্ষেত্রের ভূতপুর্বব অধ্যক্ষ 

বিঘ! প্রতি ৫ মণেরও অধিক পটল ফলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একট বাগান 

তুলিয়। দিয়া পটলের ক্ষেত্র রচনা করা হইয়াছিল-_-জমি হাল্ক! দোয়”াস, তার 
উপর পাতা পচ। সার পাইয়া আরও হাল্কা হইয়াছিল-_পুঙ্রিণীর পুরাতন পাক 

বাতীত অন্য কোন সার ব্যবহার কর হয় নাই। 

পটল নূতন উঠিলেই খুব দরে বিক্রয় হয়, এমন কি এক টাকা পাঁচসিক! পর্য্যন্ত 
ঘর উঠে। যিনি ষত শীত্র আমদানী করিতে পারেন, তিনি তত অধিক দর পান, 

কিন্তু এ দর অতি অল্প দ্রিনের জন্ত। গড়ে পটলের মণ দেড় টাক! কিম্বা এক টাক? 

বার আন। ধরিলেও পটল চাষে সুচাষীর ৪*২ হইতে ৬০২ টাক! খরচ বাদে লাভ 
হওয়া অসম্ভব নহে। 
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২য় শ্রেণী- ঝিঙ্গী, উচ্ছে প্রভৃতি 

ঝিঙ্গা 

বিঙ্গা, _ভূ'ইবিঙ্গা, শিক্ষ। ঝিঙ্গ” বারপাত। ও থুপি ঝিঙ্গ। প্রভাতি কয়েক প্রকার 

বিঙ্গাই সচরাচর বঙ্গদেশে দেখা যায়। | 

ভূ"ই বিঙ্গা ইহার গাছ মাটিতে লতাইর। যায় এবং গাছ খুব বড় হয় না। 
বাঙল! দেশ ছাড়া পশ্চিমে এই ভূঁই ঝিঙ্গা ব্যতীত অন্য ঝিগ্গার চাষ হয় না। 

পশ্চিমে ইহার নাম কালী তরুই। বঙ্গদেশের জল হাওয়৷ ভিন্ন অন্যত্র পালাঝিঙ্গ 
চাষের স্থুবিধ নাই, কিন্তু আসামে পালাঝিঙ্গার চাষ হইতে পারে এবং হইয়াও 
থাকে । বঙগদেশে ধান কাটিয়। লইয়। সেই ক্ষেত্রে শীতকালীন বৃষ্টির পর জমি চধিয়। 

খুঁড়িয়। মাঘ, ফান্তন মাসে ভূঁই বিঙ্গার চাষ হয়। এই ঝিন্গা বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ মাসে 
ফলে। ফলও অপরিষাপ্ত হয়। সময় মত বৃষ্টি পাইলে বা সেচন জলের সুবিধা 

হইলে ইহার চাষ হইতে বেশ দুপয়সা লাভ হয়; কারণ &বশাখ, জ্যেষ্ঠ মাসে 

যখন তরকারির বড়ই অনাটন, তখন এই বিঙ্গ। বড় আদরের । 

শিঙ্গা, বারপাতা, খুপি প্রভৃতি গুলির চাষ বৈশাখ, ট্গ্ঠ মাসে আরম্ভ হয়। 

ইহাদের ফল বর্ধাকালে হয় । শিঙ্ক। বিঙ্গ। গুলি এক হাত দেড় হাত পর্য্যন্ত লন্ব। 
হয়। শিঙ্গ! বিঙ্গার লতা গুলিকে আশ্রয় দিবার জন্য বাশের ডগা বা কঞ্চির পাল। 

পুতিয়া দ্রিতে হয়। বর্ষাকালে ইহার লতা মাটিতে লতাইতে পারে না এবং 

লতাইতে দিলেও তাহাতে ফল হয় না। বারপাতা ও থুপি বিঙ্গার চাষ শি 
ঝিঙ্গারই অনুরূপ। বারপাত। ঝিঙ্গার লতায় বারটি পাত হইলেই ফল ধরে। 
আর থলে। থলো এক সঙ্গে অনেকগুলি ফলে বলিয়। খুপি বিঙ্গার এরূপ নামকরণ 

হইয়াছে । থুপি ঝিঙ্গার আকার খুব ছোট । বুদ্ধিমান ক্ষক মাত্রেই একটি সমুদয় 
ক্ষেত্র যুড়িয়া ঝিন্গ। চাষ করে না, তাহার! বেগুন বা অন্ত সবজী ক্ষেত্রের ধারে ধারে 
বিঙ্গার মাদ! দিয়। থাকে । ৪ ফিট অন্তর মাদ। দেওয়ার ব্যবস্থা । পালা বিজ 

সাড়ে সাত তোল এবং ভূ"ই ঝিঙ্গ৷ ১* তোলায় এক বিঘ। জমির চাষ হয়। 

সার, চাষীদের নিকট পগারের মার্টি বা পুফ্করিণীর পুরাতন পাকমাটি এবং 

গোশালার ছাই, গোময় ও গোমৃত্র মিশ্রিত সার ঝিঙ্গা চাষের উপযুক্ত বলিয়। 

বিবেচিত হয়। নিয় মাটান জমিতে ভূ'ই ঝিঙ্গ হয়, কিন্তু অন্য বিঙ্গ। চাষের পক্ষে 

ভিটা মাটি কিন্বা। উচ্চ দোয়শাস বাগানের জমিই উৎকৃষ্ট । 

কাঁকরোল, কুন্দরকী,- ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রের ধারে 

ধারে ইহার চাঁৰ করাই বিধি। চাঁধীগণ তাহাই করিয়। থাকে । বাশ কিনব! কঞ্চির 

দর ১ ইডি উট সা দি এ 
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পালায় ইহার গাছ লতাইয়! যায়। কাকরোলের ফল রন্ধন করিয়৷ খাইতে হয়। 

কুন্দরকীরও ব্যঞ্তরন হয়। ইহ] কিন্তু কাচা খাইতেও ভাল লাগে। তেলাকুচাও 

কুন্দরকী জাতীয় ফল। ইহারও ব্যঞ্জন কেহ কেহ খাইয়া থাকে । তেলকুচা এবং 

কুন্দরকীর ফল পাকাইয়] পোষ। পাখীকে খাইতে দেওয় হয়। তেলাকুচার পাতার 
রস পিত্তনাশক। কাচা ছধের সহিত তেলাকুচা পাতার রস প্রত্যহ খাইলে 
অশ্পিত্ত রোগ নাশ হয়। ঝিঙ্গ! অপেক্ষ। ইহার মাদ ফাক ফাক দিতে হয়। 
চাষের প্রণালী ঝিঙ্গার অনুরূপ । 

করল, উচ্ছে,--উচ্ছে ছই প্রকার । এক প্রকার ভূ'ই বিঙ্গার সহিত মাঠে 

চাষ হয়। বপনের সময় মাঘ, ফালম্তন। যে উচ্ছে বর্ষার সময় হয় তাহা পালায় 

হয়। ভুই উচ্ছে কিঞ্িৎ গেল।কৃতি। পাল! উচ্ছে ঈবঞ্চলম্বাকার। পাল। উচ্ছের 

চাষের সময় বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ। করলার চাষ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ভিন্ন হয় না। উচ্ছের 

ম্যায় উহার জন্য পালার ব্যবস্থা করিতে হয়। বঙ্গদেশের করল অপেক্ষা লক্ষ ও 
পশ্চিম দেশীয় করল আকারে খুব বড় হয়। কোন কোনটা ৯ ইঞ্চ পর্য্যস্ত লম্ব। 
হয়। প্রতিবৎসর বড় করলার বীজ বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। এদেশজাত 
বড় করলার বীজে চাষ করিলেও ফল ছোট হইয়! যায়। তোল! মাটি ও গোয়ালের 

সারই উপযুক্ত সাঁর। প্রতি বিঘায় উচ্ছের বীজ ১০ তোল আবশ্তক। করল! 
বীজ কিছু অধিক লাগে। ইহাদেরও ৪ ফিট অন্তর মাদ। দেওয়। হইয়া থাকে । 

ধুন্দুল, ইহার চাষ বিঙ্গারই অন্রূপ। ইহার ফল গুলি বিঙ্গ। অপেক্ষ। ভারি 

হয় বলিয়া ইহার জন্য একটু শক্ত পালা দেওয়] উচিত। সার ও বীজের পরিমাণ 

ঝিঙ্গারই সমান । ইহার অপর নাম নেনুয়া বা ঘীয়। তরুই। 

চিচিঙ্গী,_-ইহার চাষ একটু স্বতন্ত্র রকমের । ক্ষেতের ধারে ভিতে ইহার চাষ 

চলে না। চিচিঙ্গা গুলি লন্বা হয়। সরল খভুভাবে না ঝুলিতে পাইলে ইহার 
ফল কোক্ড়াইয়।৷ যায় এবং ভাল বাড়ে ন। ইহার ফলগুলি বাড়াইবার জন্য 

চাষীরা প্রত্যেক ফলের আগায় টিল বাধিয়া দেয়। সমুদয় ক্ষেতের উপর ইহার মাদ। 
দিতে হয় ও মাদ] গুলির ব্যবধানে ৬ ফিট কিন্ত! কিছু অধিক হইলেও ক্ষতি নাই। 
ক্ষেতের উপর মাচান করিতে হয়। তাহাতে গাছ লতাইয়। উঠে। মাচানের 
নিচে ফল গুলি ঝুলিতে থাকে । ইহার ভাজা এবং ব্যগ্রন খাইতে সুমিষ্ট। 

ফলগুলি একট! এক পয়সা কখন কখন ব ছুই পয়সায় সকলে আগ্রহ করিয়! ক্রয় 
করে। উচ্ছে করলাতে যে সার দিতে হয়, ইহাতেও সেই সার প্রযোজ্য । বীজের 

পরিমাণ বিঘ প্রতি দশ তোলার কম নহে বরং কিঞ্চিৎ অধিক । 



০ | | '্কষক- জ্যেট, ১৩১৮। [ ১২ খও। 
স্য ০৮১ ৭ লা, লি উই, ওটি এরি উল ভা পরল 

শক এটি, লি সি এরি জা" অপি এআ জপ শি শীতল শা শি ভান শর এন্টি তন পশিত। হস, প০ পা আউট ক পপ এসি এ পি পি হস্ত শক 

চাষীদের বিগ্কা, : করলা প্রভৃতি চাষের সাধারণ নিরম এই যে, তাহার! বেগুন 

প্রস্তুতি কোন একটি সজীর ক্ষেত করিয়! তাহার ধারে ধারে ঝিন। করল। প্রভৃতির 
মাদা দেয়। কত অস্ত্র এক একটি মাদা দিতে হয়, তাহ] পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
'চাখীর। প্রত্যেক মানায় ছই ব! তিনটি বীজ বপন করে। প্রত্যেক মাদায় অন্ততঃ 

দুইটি চার] বাহির হওয়! চাই --সেই কারণে প্রায় তিনটি বীজ উপ্ত হয়। একটি 

ফোন কারণে নষ্ট হইলে নিশ্চয়ই ছুইটি চারা হইবেই হইবে। বৃির জলের 

ল্মুবিধ। না হইলে, মাদায় টোপ। জল দ্বিতে হয়। মাদাগুলির ধার দিয়া বাশ কিন্ত! 
একঞ্চির পাল। পুতিয়ী দ্বিতে হয়। প্রত্যেক পালা ২॥ কিন্ব। ৩ হাতের অধিক ফাঁক 

হওয়া! উচিত নহে, কারণ তাহ। হইলে বিঙ্গ প্রভৃতির লতাগুলি সম্পূর্ণ লতাইবার 
স্থান পায় না। এইরূপে.বিঙ্গাদি মাদ। দ্রিবার চাষীদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে 
বাশের পালার বিঙ্গাদির লতা উঠিয়া একটি ছুর্ভেদ্য বেড়া নির্শিত হয়। এমন 
জুন্দর বেড়া হয় যে, তাহার ভিতর মানুষ গরু সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। 

এইরূপে চাষীর ক্ষেত্রটি সুরক্ষিত হয় এবং বেড়া হইতে পরিশ্রস্থী চাষী হইলে প্রায় 

চাষের খরচ উঠিয়া যায় ও মধ্যের জমির ফপল হইতে জঙ্ষির খাজন! বাদ সমুদয় 
ধাত থাকে । 

ঝিঙ্গাদির গাছ, পালাতে লতাইয়! উঠিলেই প্রত্যেক মাদা গুলির গোড়ায় 

মাটি দ্বিতে হয় ও একটানা আইল বাধিয়। দ্বিতে হয়। মাঝে মাঝে কেবল জমির 
জল নিকাশের জন্য ফাক রাখিতে হয়। উপবুক্ত সার মাটি পড়িলে ও সমস্ত 
ক্ষেতের ধোয়াট আসিয়। এই কিনারাস্থিত গাছগুলিকে খুব তেজস্কর করিয়! তুলে । 
ধারে বিঙ্গা'আদির গাছ ন। থাকিলে ধোয়াট জল এককালে পগারে গিয়৷ সঞ্চিত 

হইত। 
বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে এবং পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে কিন্ত 

করলার চাঁষ ক্ষেত বুড়িয়া হয়। পশ্চিমে করলাতে পাল! দেওয়] হয় না এবং 
আবশ্তকও তত দেখা ধায় না। বাঙলার মাটি খুব কর্দমাক্ত হয় বলিয়া! এইরূপ 
পাল। ই ঠা | 
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চুণ.সার। 
তোর হে জেতেত 

ভ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, এফ, আর, এচ, এস, লিখিত । 

মানুষে নানাকার্য্যে নানাপ্রকারে চুণ ব্যবহার করিয়া থাকে। গৃহাঁি নির্মাণ 

কার্য্যে চণ একটি প্রধান মসাল1। সৌধশ্রেনী সৌধ নাম চুপ হইতেই পাইয়। থাকে । 

মানুষে চুণের জল ও চুণ খাইয়! থাকে । দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিতে চুণের আবশ্কক 

হয়। অল্নকে ক্ষারে পরিণত করিতে চুণই একমাক্র উপায়। 

 এতত্বযতীত কৃষি কর্মে চণ অত্যাবস্তক। সুতত্লাং চুণ জিনিষটা কি জানি! 

ব্বাখায় লাত ব্যতীত ক্ষতি নাই । ইহা এক প্রকার ধাতু বিশেষ, কিন্তু এই ধাতু 

বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় ন।। কার্বনিক এসিডের সহিত মিলিত ক্যাল্সিয়ম 

কার্ধনেটরূপ বহু পরিমাণে পাওয়। ঘায়। থুটিং, শামুক, খড়িযাটি, ছুণাপাথর, 

প্রবাল, যুক্ত! ইত্যাদি দগ্ধ করিয়া চুণ হর। 
ক্যাল্পিয়ম উদ্ভিদের একটি খাদ্য। ইহা! আবার ভূমিতে উদ্ভিদের খাব্য রক্ষ! 

করিতে পারে। ক্যাল্সিয়ম বিশিষ্ট ভূমির নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাস্ রক্ষ! করিবার 

ক্ষমত| আছে। এই ছুইটীই উদ্ভিদের খাদ্য । বৃক্ষাদি যে, ভূমি হইতে চুণ সংগ্রহ 

করে তাহার প্রমণণ যথেষ্ট । ধন, গম প্রস্ৃতির ভম্মে শতকর; ৬ ভাগ চুণ 

পাওয়। যায়। 

এতন্দেশীয় মৃত্তিকায় চুণের অভাৰ নাই। তবে জমিতে মধ্যে মধ্যে হণ প্রয়োগ 

আবন্তক হইয়া পড়ে। চুপ প্রয়োগ ঘ্বারা শক্ত মাটি নরম ও নরম মাটি শক্ত করিয়ঃ 

লইয়া চাষের সুবিধা করিয়। লইতে হয। 

জমি সংশোধন করিতে, মৃত্তিকাকে ফসল বিশেষের উপযোগী করিতে এবং 

সাররূপে নান! উদ্ভিদের জন্ত ইহার ব্যবহার হইয়। থাকে । ইহার উৎপভি, গুণাগুধ 

এবং মৃত্তিকা ও উতভিদ শরীরে ইহার কর্ধাকর্থ্ অবগত থাকিলে, কবিকার্ধেয 

কিরূপে উহার ব্যবহার হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়। কার্য্য করিতে পার! 

যায়। চুণের যেমন নানাবিধ গুণ আছে, তেমনি স্থলবিশেষে ইহা! দ্বার! সমুহ: 

অনিষ্টও ঘটিতে পারে। ক্ষেত্রের অবস্থা মাটির স্বাভাবিক গঠন, এবং প্রস্তাবিত 

ফসলের অভাব প্রসূতি অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়। তবে উহ! ব্যবহার করা 

উচিত। হুত্তিকার স্বতাঁব জ্ঞাত ন। হইয়! ও নিন্দিউ ফসলের পক্ষে কি আবশ্তক, 

ন1 বুঝিয়া যৃচ্ছা হমে ক্ষেত্রে চুণ ব্যবহার করিলে কোন স্থলে উপকার, কোন স্থলে 

ক্ষতি হয়; সুতরাং উহার ফলের নিশ্চয়তা উপর নির্ভর কৰা বায় না। এই 

কারণে চুণের ব্যবহারে অনেকে সুফল প্রাপ্ত হন, আবার অনেকে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত 

& 



৪২. কুষক-__জ্ো্ট ১৩১৮। [১২শ খণ্ড । 
বালি 

হইয়া থাকেন। এইক্প বিভিন্ন ফলের জন্য চ্ণ কোনরূপে দায়ী নহে। ইহাতে 
ব্যবহারকারীর বিচক্ষণতার অভাবই স্ুচিত হয়। উত্তিদদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ 
করিলে যে তত্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে অল্লাধিক পরিমাণে চণের অন্তিত্ব দেখ। 

যায়। উদ্ভিদ শরীরে যাবতীয় স্থল উপাদান মৃত্তিকা হইতেই সংগৃহীত হইয়! 
থাকে, কিন্ত আমর! মুত্তিকাতে এঁ সকল উপাদানের অস্তিত্ব সাধারণ চক্ষে দেখিতে 
পাই না। তাহার কারণ এই যে, উহ। মৃত্িকার সহিত অতি শুক্মভাবে মিশ্রিত 

হইয়া থাকে । মৃত্তিকায় চুণের অভাব থ।কিলে, উহাতে সুচারুরূপে উদ্ভিদ জন্মিতে 
পারে না, কিম্বা জন্মিলেও তেমন সবল ও পরিপুষ্ট হয় না। চুণ, মৃত্তিক! মধ্যে 
সাক্ষাত ও পরোক্ষ ছুই ভাবে কার্য্য করে। 

প্রথমতঃ উহার দ্বার। মৃত্তিকার স্বাভাবিক গঠন পরিবস্তিত্ত হয়; এ'টেল মাটিকে 
যেমন উহ আদ্গা রাখে, বেলে মাটিকে আবার তেমনই থন সন্বদ্ধ করে। যদি এই 
উভয় প্রকার মৃত্তিকায় চুণের একবারে অভাব থাকে, অগ্বব। উহাদিগের ভিতর 
হইতে চুণের অংশ রাপায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বার! বাদ দেওয়া ফাঁয়, তাহ! হইলে এ'টেল 

মাটির আর বায়ুষগ্ুল হইতে রস ব1 বাম্পীয় পদার্থ গ্রহণের শৃক্তি থাকিবে না, কিন্বা 

জল শোষণেরও শক্তি থাকিবে না। অন্ঠ দিকে চুণ বিয়োজিত হইলে বেলে 
মাটির ধারণাশক্তি € [০৬ 0? 06147711021 ) একেবারে কাঁমিয়। যায়, এবং ব!লির 

আগ্মা ভাবই থাকিয়া যায়। পাঁক1 ঘরবাড়ী যখন নিশ্মাণ ক্করিতে হয়, তখন বালির 
সহিত যে চুণ মিশ্রিত করিয়। লইতে হয়, তাহার একমাত্র কারণ, উহার আনা। ভাব 
বিনষ্ট করা, এবং চুণের দ্বারাই উহাকে জমাট বাধান হয়। চুণ বিহীন এ'টেল 
মাটিতে জল প্রদান করিলে উহ! সেই জল টানিয়৷ লইতে পারে না, কিন্তু উহার 
সহিত অল্লাধিক পরিমাণে চুণ মিশ্রিত করিলে, উহার সেই কঠিন ভাব দুরীভূত 
হইয়1 যায়, এবং এঁটেল মাটি, চুণের পরিমাণানুসারে অল্লাধিক পরিমাণে লঘুত্ব 

প্রাপ্ত ও জল শোষণ এবং ধারণক্ষম হয়। চুণের অস্তিত্ব যে কেবল মৃত্তিক! 
মধ্যে দেখা যায়, তাথ নহে; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি যাবতীয় জীবদেছে 

চুণের একটা বিশেষ অংশ আছে। মনুষ্য, পশুপক্ষীর অস্থি, মতস্তাদ্দি জলজস্তর কাটা, 

শামুক, গুগলির আবরণ এ সকলের মধ্যে অল্লাধিক চুপ আছে। এই চুণ তাহার! 
মৃত্তিক। হইতে সংগ্রহ করে। মৃত্তিকাতে চুণের অস্তিত্ব হেতু উত্তিদ্গণ উহা! আহরণ 
করিয়া নিজ শরীরে সঞ্চয় করে। এই সমস্ত উদ্ভিদ শরীর ব। তত্প্রনুত ফল শন্তাদি 

জীবগণ উদরস্থ করে বলিয়া, চু তাহাদেরও শরীরে স্থান পায়। মৃত্তিকা মধ্যে 

চুণের অংশ আছে, সুতরাং তাহাতে যে সকল উত্ভিদ জন্মে, তাহাতেও চুণ থাকে 
এবং যে সকল জলজ প্রাণী জলে বিচরণ করে ও জলাশয়স্িত গুল লতাদি আহার 

ও সৈই. জল পান করিয়া থাকে, তাহারাও জল হইতে শরীর মধ্যে চুণ গ্রহণ করে। 

প্ষি শি পাপা লী পা এ পা পা ৫ ৬ এ আটে আট ৯৮০ পর হরে তালি 
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চুখ ছুই প্রকারে উৎপন্ন হয়,_ প্রথম, বিশেষ বিশেষ প্রকারের প্রস্তর, ও খুটিং ব1 

কন্কর হইতে; দ্বিতীয়তঃ শামুখ, গুগলি প্রভৃতি হইতে । যে পাথর হইতে চু 

উৎপন্ন হয়, তাহাকে চুণাপাথর (01417)9 96086) কহে এবং এই প্রস্তর ভারতের 

নানাস্থানে পাওয়। যায়। 

বাঙ্গালাদেশে যে চুণের আমদানি হয়, তাহ! শ্রীহট্র হইতে আইসে। সংগ্রতি 
মধ্য ভারত হইতেও কাকর আমদানি হইতেছে, তাহা হইতেও সুন্দর চুপ 
উৎপন্ন হয়। ঘুটিং ও কাকর একই জিনিষ, তবে বাঞ্গালায় যাহাকে ঘুটিং বলগ। 
যায়, পশ্চিমাঞ্চলে তাহাকে কাকর বলে। পাথর ব৷ কাকর অগ্নিতে উত্তমরূপে দগ্ধ 
করিলে, উহ চুণের উপযোগী হয়। অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও উহার কাঠিন্ত যায় ন|। 
শন্দুকারদিরও কাঠিন্য যায় না। পরস্ত উহ ভঙ্গপ্রবণ হইয়। থাকে । ক্যাল্সিয়ম 
(0%19101৮) নামক ধাতব পদার্ধের সহিত অক্সিজেন (0৮8০।) সংযুক্ত ষে পদার্থ 

(09219 ০£ (99101077), তাহাই চুণের ধাবতীয় উপাদান। যেই আবার উহাতে 
জল দেওয়া যায়, অমনি সেই দগ্ধ প্রস্তর রাশি জল শোষণ করে এবং ফাটয়। চর্ণ 
বিচুর্ণ হইয়া যায়। গৃহাদি নির্মাণোপলক্ষে ধাহারা বাটীতে পোড়। ঘুটিং আনি 
থাকেন, তাহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, সেই পোড়া কাকরে বা পাথরে জল দিলে 

কিরূপ সহজে উহা আপন] হইতে ফাটিয়া! ক্রমশঃ ধূলিবৎ হুইয়া যায় এবং যতই চূর্ণ 
হইতে থাকে, ততই তাহার ভিতর হইতে উত্তাপ ও বাম্প নির্গত হইতে থকে । 
চুণের এই অবস্থাকে সিক্তচুণ (31৮94 1100) কহে এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহার 

উত্তাপ ও দাহিকাশক্তি বল পরিমাণে কমিয়। বায়। ক্ষণকাল এতদবস্থায় অনাবৃত 

স্থানে রাখিয়। দিলে, বায়ুবগুল হইতে উহা অক্সিজেন আহরণ করিয়া অধিকতর 

নিস্তেজ অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে, তবে উহ। ক্কষি কার্ষ্যে ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারে । 

চুণের প্রধান উপাদান ক্যাল্সিয়াম। ইহা এক প্রকার ধাতু বিশেষ। 
কার্ধনিক এসিডের সহিত মিপিত হইলে ক্যাল্সিয়াম-কার্বনেটরূপে ঘুটিং পাথর, 
প্রবাল, মুক্ত। প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। ঘুটিং পাথর বা শামুক 

গ্রভৃতি পোড়াইলে কার্বনিক এপিড উড়িয়। গিয়া যাহ। অবশিষ্ট থাকে, তাহাই 
সাধারণ চুণ_ইহাই ক্যাল্সিয়াম-অক্মমইভ (ক্যালসিয়াম ১, অক্সিজেন ১)। 

ইহাতে জল মিশ্রিত করিলে কলিচুণ প্রস্তত হয়। যাহাতে শতকর। ৫ ভাগের 
অধিক খাটি চুপ আছে, তাহাই চুণ সার। সেই হিসাবে চুণ, শামুক, বিনুক, 
ঘুটিং জিপসম চুণসার মধ্যে পরিগণিত । 

আমর। উপরে যে জিপসমের কথ! উল্লেখ করিলাম, তাহ। কিরূপে প্রাপ্ত হওয়! 

যায়, তাহ! জানিয়া রাখ! উচিত; কারণ ইহা জমিতে বিশেব সাররূপে ব্যবহার 
করা৷ যাইতে পারে। ইহার একটি বিশেষ গুণ এই যে ইহ। ব্যবহারে জমি কথ্চিৎ 
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সরস থাকে। জিপসম একটি যৌগিক পদ্ার্থ। খনিতে ইহা পাওয়া! যায়, কিন্বা 
সলফিউরিক এসিডের সহিত চুণ সংমিশ্রিত করিলে ইহা উৎপন্ন কর। যাইতে 
পারে। সোভার জল টৈয়ারির কারখানায় যে শুভ্র পদার্থ ফেলিয়া দেওয়া হয়, 
তাহাই জিপসম । 

চুণের সহিত ফস্ফরিক এসিভ সম্মিলিত হুইয়! আর একটি প্রধান সার উৎপন্ন 
করে--সেটি ক্যালসিয়াম ফন্ফেট। জমির ইহা একটি প্রধান সার। কোথাও 
কোথাও ইহা খনিতে প্রাপ্ত হওয়! যায়, কিন্তু ক্যালসিয়াম ফক্ষেট প্রাপ্তির প্রধান 
উপায় অস্থিজ সার । হাড়ে প্রায় শতকরা ৫* তাগ ক্যালসিয়াম ফস্ফেট আছে। 

ইছ1 কিন্তু জলে দ্রব হয় না। ইহা এসিডে দ্রব হইতে পারে। সোর। কিম্বা 
সাধারণ লবণ জলে ইহ1 কথঞ্চিৎ দ্রব হয়। এই জন্য হাড় চুর্ণ অতি ধীরে ধীরে 
উত্তিদের উপকারে আসে। হাড়ের গু'ড়াকে সহজে উদ্ভিদের কার্ষেয লাগাইতে 

হইলে সুপার প্রস্তুত করাই শ্রেয়ঃ। হাড়ের গুঁড়া প্রথমতঃ জলে আর্দ করিয়? 

ইহাতে অল্পে অল্পে সসফিউরিক এসিড যোগ করিতে হয়; হাড়ের গুড়ার পরিমাণ 
যত তাহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ এসিভ মিলাইতে হয়। ক্রেমশঃ 1) 

আর্য ক্ৃষিরীতি। 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্র লিখিত পুথি হইতে সংগৃহিত । 

( পুর্ব প্রকাশিতের পর । ) 

লক্ষণালক্ষণ নির্ণয় । 
হলপ্রবাহ কালেতু কুম্মুৎপাটয়েদৃঘদি। 

গৃহিণী ভ্রিয়তে তস্য তথ চাগ্নিভয়ং ভবে ॥ 
ফালোতপাটে চ ভঙ্গে চ দেশত্যাগে। ভবৈদ্ঞবম্ । 
লাঙ্গল! ভিছ্ভতে বাপি প্রভুস্তস্ত বিনশ্ততি ॥ 

ঈশাভঙ্গোভবেদ্বাপি কবকে। জীবনাক্ষমঃ | 

ভ্রাতৃনাশে। যুগে ভগ্নে শৌলে চ অ্রিয়তে বৃধঃ ॥ 
যোক্ে,চ্ছেদে চ রোগঃ স্তাৎ শম্তহানিঞ্চ জায়তে। 
নিপাতে কর্ষকস্তাঁপি কষ্টং স্তাৎ রাজমন্দিরে ॥ 

হলপ্রবাহকালে তু গৌরেক প্রপতেদ্যদি । 

জরাতিসার রোগেণ মানুষে ভ্রিয়তে তদ। ॥ 
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 হুলপ্রবাহমানে তু বুষে। ধাবন্ বদি ব্রজেৎ। 
কৃবিভঙ্গে। ভবেততস্ত গীড়া চাপি শরীরজা ॥ 
হলপ্রবাহমাত্রত্ত গৌরেক নর্দতে যদ্দি। 
নাসালীঢ প্রকুর্ববিত তদা শস্তং চতুখ্থণম্ ॥ 
প্রবাহনুক্তমাত্রস্ত গৌরেক স্বনতে যদ্দি। 
অন্তস্য লেহনং কুর্ধ্যাৎ তদ। শশ্য চতুণ্ডণম্ ॥ 

হলে প্রবহমানে তু শকম্স,ব্রং যদ! জ্রবেৎ। 

শহ্যবদিঃ শকৎপাতে মৃত্রে বন্যা! প্রজায়তে ॥ 

হলগ্রবাহকালে যদ্দি জমির আইল তাঙ্গিয়৷ যায় অথবা! চাষোদুতশীল মাটী ভাঙ্গিয়। 
যায় তাঁহ। হইলে গৃহিণী নাশ ব৷ অগ্রিতয় হয়। ফাল উৎপাটিত হইলে ব৷ ভাঙ্গিয়। 

গেলে দেশত্যাগ, লাঙ্গল (মুড়ো ব! বোট!) ভঙ্গে প্রভৃবিনাশ, ঈশভঙ্গে গৃহী বনষ্ট, 
যোয়ালভঙ্গে বষনাশ, যোত ছি'ড়িলে রোগ ভয়, শস্তহানি, কর্ত। বিনষ্ট এবং রাজদ্বারে 

কষ্টপ্রাপ্তি, একটী গো! পতিত হইলে জ্বরাতিসার রোগে কর্তা বিনষ্ট, বৃষ দৌড়িয় 
পলায়ন করিলে কৃষিনষ্ট এবং শারীরিক গীড়া। হয়। আর হলারস্তযাত্রে একটী গো 
নাদিলে (গোবর ত্যাগ করিলে) এবং নাসা লেহন করিলে চতুগ্ডণ শগ্ত, মুক্ত মাতে 

একটী গে শব্দ করিলে এবং অন্যকে লেহন করিলে চতুগ্ডণ শশ্ত ও হলারস্তমান্রে 
গোবর ও মৃত্রত্যাগে বন্যা হয় জানিতে হইবেক। 

হলপ্রবাহকালে এ সকল ঘটন! প্রায়ই ঘটে না। ঘটিলে এ্ররূপ ফল হওয়াই 

সম্ভব। আমি ইহার অনেক ফল পাইয়াছি, সাধারখে এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য 

রাখেন এবং শুতাশুডত পরীক্ষ। করেন এইমাত্র প্রার্থনা । 

হেমন্তে কৃষ্যতে হেম বসন্তে তাত্ররৌপ্যকম্। 
ধান্ং নিদাঘকালে তু দাবিদ্র্যন্ত ঘনাগমে ॥ 

শ্বীতকালে ভ্লারস্তে সুবর্ণ, বসন্তে রৌপ্য ও তাত্র, শ্রীক্ষকালে ধান্ট শ্রবং বর্যাকালে 
দরিদ্রত লাভ হয়। 

মৃৎ সুবর্ণা সম মঘে কুন্তে রজঅনন্গিতা। 
চৈজ্রে তাত্র সমাধ্যাতা ধান্তুল্য চ মাধবে ॥ 

€জ্যষ্ঠে মুদেব লিজ্ঞেয়া আধাড়ে কর্দমাহবয়]। 

নিক্ষল! কর্কটে চৈৰ হলেরুৎপাটীত। তু যা॥ 

মাঘমাসে হলারস্তে কবিত মৃত্তিক সুবর্ণনম, '্ষান্তুনে রজতসন্সিত, চৈত্রে তার 
সমাখ্যাত, বৈশাখে ধান্ততুল্য, ঠ্যষ্ঠে মৃত্তিকাসম, আষাঢ়ে কর্দমসম এবং শ্রাবণে 
নিফলমাত্রক হয়। 



৪৬ ক্ষক--জ্যেষ্ঠ ১৩১৮ । [ ১২শ খণ্ড। 
সন ০, ৮৯ পান রস হি এছ ওলি ৪ নি কা এরা লীন রি তি ছি জব 2 ছি ৫স্সি ওলি ভা এসসি ৮ ক খ-৩স্ত ৯ প্রস্থ (দিত সি ভা ওলিছ জন্য গতি ওস্থ চস তা এপি জান ভাত বি উল রিড ভি জানত জা এপি জা সরস জলি টনি ওসি এসসি তাস রনি সি জাগি, ০ এমি এপি এন, এটি রনি এপ রটনা 

মাঘ মাসের মৃত্তিক! ম মধ্যে হিম শিশির প্রবেশ দার! মৃত্তিক। অধিক উর্বর .হয়। 
অন্তান্যগুলি এইরূপ হিম রৌদ্র ও উত্তাপ এবং বৃষ্টির জলের কারণ বিভিন্ন ফলঘায়ক 
হইয়াছে। 

হলপ্রপারণং নব কৃত্বা। যঃ কর্ষণং ব্রজেৎ। 

কেবলং বলদর্পেণ স করোতি কযিং যথা ॥ 

যে ব্যক্তি হলপুণ্যাহ না করিয়৷ বল ও দর্পের সহিত কৃষিকার্ধ্য করে, তাহার 
সমস্তই, নিক্ষলদায়ক হয়। 

সরকারী কৃষি সংবাদ । 

মান্দ্রাঙ্জে ধান'চাষের উন্নতি । . 
মান্্রাজ অঞ্চলে কাণ্ঠ নিশ্ষিত লাঙ্গলের ব্যবহার ছিল। কিন্তু তথাকার কোট 

অব ওয়ার্ডস্ &্েটে দেশী লাঙগলের অনুরূপ লোহার লাঙ্গল ব্যবহাক্ন করা হইতেছে; 
ইহাতে কাঠের লাঙ্গল অপেক্ষা ভাল কাজ হইতেছে। স্থানীয় কামারেই 

এই লাঙ্গল নির্মাণ করে এবং দাম ৬২ টাকার অধিক পড়ে ন।। 
ধান চাষের পক্ষে কোন সার উপযুক্ত তাহ। নির্ণয় করিবার অন্য বহুবিধ পরীক্ষার 

পর সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, গোময়, গোমুত্র এবং গোয়ালের জাবর্জনাই একমাত্র 
সন্তা ও কার্যকরী সার। এই প্রকার গোয়ালের সার সধত্বে রক্ষার বিধান 

কর। হুইয়াছিল। একটি গর্তে সার সংগ্রহ করিয়া তাহাতে মধ্যে মধ্যে চোন। 
ব। জল সিঞ্ন কর! হইত, কারণ তাহ। ন। করিলে সার শীত্র শীঘ্র পচিয়। ব্যবহারের 

উপযুক্ত হয় না, আবার এরূপ না, করিলে সার গরম হইয়া শুকাইয়া৷ যইলে সারের 
তেজ কমিয়। বায় । ». 

এই সার ব্যতীত বননীল ব। রেড়ী পাত। সবুজ সাররূপে ব্যবহার করিয়৷ দেখ! 
হইয়াছে । এই সকল দ্রব্য ষণ্দি ক্ষেত্রের সন্নিকটে পাওয়া যায়ঃ তন্বই ভাল নচেৎ 

সংগ্রহ করিয়া ক্ষেতে আনিবার খরচ অধিক হুইলে এ সার ব্যবহারে কেবল লাভ 

দেখ। যায় ন1। 
রেড়ী এবং নিমের খৈলও ধানের পক্ষে মন্দ সার নহে, কিন্তু বদি শ্বস্থানে না মেলে 

তাহ! হইলে ব্যবহার কর চলে না, কারণ দুরদেশ হইতে আনাইবার খরচাই এই 

সকল খৈল ব্যবহারের পক্ষে একমাত্র প্রতিবন্ধক । 

ধা্তক্ষেত্র সারবান করিবার জন্ত আর একটি উপায় অবলম্বন কর! হইয়া 

খাকে। তথায় চাষীগণ ধান উঠাইয়! লইবার পর ক্ষেত্রটি গুফ হুইলে মটর, মস্থর 



২ সংখ্যা ] সরকারী ক্ৃষি-সংবাদ। 8৭. 
সনি তা ইসি জিকা ইচাস্ষিরলিড চি সিট ৬. ৫৯০ স্তন পিন লেস লা 2 ৬ পি তি টি উট ৬ 

"১ এপি্িসছি ল ভান্ছ ক ৬ তপ্ত ভা তো এপি জা এসসি সি - ২:০০ তে তন এম লে তন কি এসি ওসি লি ভি এ এর এস ৬ 5 লাস ভিসি 

প্রস্ততি শিি জাতীয় শশ্তের চাষ করিয়। থাকে । এই হিসাবে মাক্রাজের ধান 

ক্ষেত্রে মাটবাধামের চাষও হয়। এই শিষ্ি জাতীয় শস্ত চাষে জমির উর্বরতা 

শক্তির হানি হয় না পরস্ত প্র সকল শস্য, সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়! পরবর্ভী ফসলের 

জন্ত রাখিয়। যায়। বাঙ্গালাদেশেও অনেক জায়গায় ধানক্ষেতে কলাই চাষের বিধি 

আছে, কিন্ত যে সকল জমি লোণা ব1 যাহার মাটি খুব শক্ত আটাল তথায় এই 

প্রকার কল।ই আদি চাষের সুবিধ ঘটে না। | 

পুরাতন পাকমাটি ছড়াইয়াও ধানের ফলন বাড়ে। মান্্াজের শিবগিরি ক্ষেত্রে 

জলাশয়ের পাকমাটি গোময়াদি গোয়ালের সারের সহিত মিশাইয়! প্রয়োগ করাতে 

ধান পর্য্যাপ্ত জনিয়াছিল। 

শিবগিরি ক্ষেত্রে বীজধান একটির হিসাবে রোপণ করিয়৷ যে ফলন অধিক হয় 

তাঁগ1 স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে । তথাকাঁর কার্যা তন্বাবধারক বলেন যে, বীজধান 

একটির হিসাবে রোপণ করিলেও তাহা হইতে তেউড় বাহির হইয়! শীঘ্র ঝাড় 

বাধিয়া যায়। অনেকগুলি একসঙ্গে রোপিত হইলে তাহারা ভালরূপ তেউড় 

ছাড়িতে পারে না সুতরাং অনেকগুলি বীজ ধান অনর্থক নষ্ট কর! হয়। 

[ বঙ্গদেশে কিন্তু বহুবিধ পরীক্ষ। দ্বার] সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দেশ, কাল এবং 

ক্ষেত্র হিসাবে এক হইতে ১০।১৫ টি তেউড় বসাইবার আবশ্ঠক হয়। আমাদের 

বিশ্বাস চাধীর। কখনই বীজধান অকারণ নষ্ট করে না। ] কঃ সৃঃ। 

মান্্রাজে বীজ নির্বাচনের নিয়ম বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভাল। বাঙ্গালার চাষীর! বড় 

অলস স্বতাব তাহার! ক্ষেত্র হইতে ধান সংগ্রহ করিয়া, ধান ঝাড়। মাড় হইলে তাহ। 

হইতে কিৰিৎ বীজের জন্য রাখিয়া দেয়। ইহার সহিত ভিন্ন জাতীয় ধান্ত মিশ্রিত 

থাকিলে বা সকল বীজ ন্ুপুষ্ট না হইলেও তাহার! এরূপ বীজ রাখিতে কিছু মাত্র 

কুষ্টিত হয় না। মান্দ্রাজে ক্ষেতের ধান পাকিলে বীজের জন্য এক একটি শীব 

বাছিয়! লইয়া সেইগুলি ঝাড়িয়৷ মাড়িয়৷ ম।টির জালায় সবত্তে রাখিয়।.দেওয়। হয়। 

যে ক্ষেত্রে ধান উৎকৃষ্টরূপ জন্ষিয়াছে সেই ক্ষেত হইতেই বীর্জ সংগ্রহ কর। হয়। 

মান্দ্র।জে ইহ] ভালরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ধান জনি কিছু শুকাইয়! আদিলেই 

তাহাতে লাঙ্গণ মই দিয়া কলাই আদি শস্তের চাষ কর! উচিত । ইহাঘ্বার! তিনটি ফল 

পাওয়। যায়,__ 
১। জমিতে পরবস্তী ফসলের আহার সঞ্চিত হয়। 

২। জমিতে বৌদ্র বাতাস পাইয়া জমি আল্গ! থাকে ; এতত্বার! ধানের শিকড় 

অপেক্ষাকৃত নিয় দেশে প্রবেশ করিতে পারে সুতরাং তাহার) অধিক আহার 

সংগ্রহে সমর্থ হয়। এই প্রকার ক্ষেতে ধান রোপণ করিলে সেই ধান্ত অধিকতর 

জলাভাব সহা করিতে পারে। 



৪ ্ কষক-_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮, [১২ খণ্ড । 
"এসি এপি চাটি এটিও লিপ, ক 

ও কাজটা তত সচ ঠানি জিদ পি এ চি ৬ তম জান্তা উরি তি তা 

৩) জমিতে আগাছা ন্সিতে পায় না | 

ধানের জমিতে কলাই আদি শস্ত চাষে একটা ক্ষতিও আছে। চাধীর। বলে যে, 

এইরূপে জমিগুলি আবদ্ধ হইলে গবাবি পশুর চরিবার জমি পাওয়া! কঠিন হইবে। 

ইহ1 বাস্তবিক উল্লেখযোগ্য আপত্য বটে, কিন্তু এই সকল ধান জমি ব্যতীত আরও 

অনেক জমি পতিত আছে যাহাতে গে। সকল চরিতে পারে কিম্বা গরুর খাছোের জন্য 

ঘাস প্রভৃতি অল্প ব্যয়ে তৈয়ারি করিয়। সঞ্ণয় করিয়া রাখা যাইতে পারে। মূল কথ 
এই ষেঞ্র প্রকারে ধান জমিতে দ্বিতীয় বার শশ্ত উৎপাদন করিলে ষে লাভ হয় তাহ! 

অপেক্ষা এই ক্ষতি অতি সামান্য । 

বঙ্গদেশের শস্তটের অবস্থা |-_২*শে ত্যেষ্ঠ পর্য্যস্ত। এই প্রদেশের প্রায় 

সর্বত্র বৃষ্টি পড়িয়াছে। নদীয়া, যশোহর, খুলনা এবং দাজিলিঙে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে; 
২৪ পরগণ। মেদ্বিনীপুর, হুগলী, চম্পারণ, মুঙগের, পাটন', সাহাবাদ, সারণ, কটক, 

পুরী, এবং মানভুমে বারিপাত সামান্ত মাত্র হইয়াছে; অন্যত্র খুবই কম।. এই 
বৃষ্টিতে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া বীজ বপনের সুবিধা হইলেও ২৪ পরগণ।, দারবঙ্গ, 

আহুল, ও পুরীতে অধিক বারিপাঁতের আবশ্তক হইয়াছে । পাট বোন। এখন 
চলিতেছে । পাট কোথাও কোথাও খুব নাবী হইয়া গেল। আশুধান বোনা 
এখনও শেষ হয় নাই। ক্ষেত্রস্থ ইক্ষু এবং অন্ঠান্ত সজ্জীর অবস্থ! এখন মন্দ নহে। 

মুর্শাদাবাদ, দাজিলি, বালেশ্বর, পুরীতে, হাজারিবাগ ও মানভূমে চাউলের দর 

চড়িয়াছে এবং খুলনা, ভাগলপুর, কটক ও পালামাউয়ে চাউলের দ্বর পড়িয়াছে। 

বর্ধমান, মেদিনীপুর, যুঙ্গের, পুণিয়া, সাওতাল পরগণা, সম্বলপুর, এবং ছোটনাগপুর 

সমুদয় জেলায় পশু রোগের কথা শুনা ধাইতেছে। ছোটনাগপুরের কেবল 

সিংভূমে কোন পন্ড রোগ নাই । হাজারিবাগ বা অন্যত্র পশু খাদ্যের অভাব হয় 

নাই, কিন্ত পালামউয়ে এবং ২৪ পরগণায় স্থানে স্থানে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। 

পাঞ্জাবে তৈলশম্য ১৯১০।১১ 

১৯১০ সালে ১৩ লক্ষ একর জমিতে তৈল শশ্তের আবার্দ হইয়াছিল; ১৯১১ সালে 

তৈল শন্তের জমিন পরিমাণ ১১ লক্ষ একর মাত্র, ১৯১০ আর্বিন, কান্তিক মাসে 
অমুতসহরে সরিষা 9॥* কিম্বা 8%* আন! দরে মণ বিক্রয় হইয়াছে। অন্ত বৎসর 

অপেক্ষা! ॥* আনা হইতে ১২ এক টাক] দর কম। অগ্রহায়ণে দর আরও কমিয়! 
৪৩/০ আনায় দীাড়য়াছিল কিন্তু তাহার পর আবার ৪1৩/* আন। হইয়াছে 

পাঞ্জাবে কি পরিমাণ তৈল শস্ত জন্মায় তাহ। নিয়ের চারি বৎসরের রপ্তানির 
টানার দেখিলে বুঝাধায় ;-_ | 

সাল উৎপন্ন শস্ত টন রপ্তানি টন 
১৯০৭ ৮: ১৭২১২৯১৯ রি ৫১১,৫৮৯ 



২য় সংখ্যা। রে ্রকারী কৃষি- সংবাদ ।. 

১৯৬৮ 5৪ ৯৩টি ১৯৮৫ টি ১১৮৭৩) 

১৯০৯ 5 ১৮৩১৮৮৬ ট্ ১৯,৩৬৮ 

৯৪১১৩ ও ৪৪ ২২৭১০২& গুড ৯৮১৩ ৫৪ 

১৯১১ ১৬৪১০৩১ আর, 

বর্তমান বর্ষের ি ৫০১০০ টনের কম হইবে ৪ অনুমান হয়। 

পূর্বববঙ্গে তৈল শহ্য |__-১৯১০। ১১ অন্যান ১,১৯৮০৯০৯ একর পরিমাণ 

জমিতে রাই এবং সরিষার চাষ হইয়াছে। অন্ত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩ ভাগ 
জমিতে আবাদ হয় নাই৷ 

তিলের আবাদ অন্ত বৎসরের সহিত তুপনায় সামান্য হইয়াছে। 

কেবল মাত্র নোক্বাখালি এঘং মৈমনসিংহে তিলের চাষ ছয়। আবাদী জবির 

পরিমাণ বিগত বৎসর অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। 

বঙ্গে তৈল শম্য |-_+১৯১*। ১১ তিল বাদে অন্ত তৈল শস্যের আবাদী জমির 
পরিমাণ বর্তমান বর্ষে ২১০৮২১৭০* একর, বিগত বৎসর অপেক্ষা কিঞ্ৎ অধিক । 

একর প্রতি তিসি, রাই ও সরিষ! ৬ মণ হিসাবে জন্সিয়াছে এবং অন্ত তৈলশন্ত 
&॥৬ মণ উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া! লইলে সমগ্র প্রতিদ্মে ৪৩৯,৯** টন তৈলশস্ 
উৎপন্ন হইয়াছে। 

বঙ্গে গোধুম |--১৯১। ১৯ বঙ্গের মধ্যে বিহার, নদীয়া, মুরশাদাবাদ, 
হাজারিবাগ এবং পালামাউয়ে গোধুম চাষ হয়। 

বর্তমান বর্ষে ১৩৮২,৫০০ একর পরিমাণ জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে, অন্ত 

বংসর অপেক্ষা আবাদ কম হইয়াছে । মোটের উপর কিন্তু ফলন ভাল হওয়ায় 

অগ্ঠ বৎসর অপেক্ষা অধিক গম উৎপন্ন হইয়াছে। বর্তমান বর্ষের উৎপন্ন গমের 

পরিমাণ ৫৯৯,৮০০ টন, বিগত বর্ষের পরিমাণ ৫৪০,৭* টন মাত্র । 

গমের দর ১৯০৮ সালে টাকায় ৭ সের 

৯৬১৬ ৪১ পু ৯? ্ সের ৪ ছটাক 

১৯১৩ 9৩ গ$ ৯ 25 

১৯১৯ 3 99 ১৩ 2? 

কোন কোন জেলায় এ বৎসর টাকায় ১৩ সের গম বিক্রয় হইয়াছে। বিগত্ত 

জানুয়ারি পর্যযস্ত ১* মাসের ভিতর ৩,৯৮৬,৫৭৫ ম্ণ গ্রম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। 

বিগত,.বৎসর অপেক্ষা ৪৪৬,৪৭১ মণ অধিক রপ্তানি হইগ্লাছে। 

৭ 



সি ক্কধক__জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮1 1 ১২শ বও। 
5 ভঞ সলি বি পিট আন সিস্ট ্াসস্কি 

চৈ ১৩১৮ সাল । 
ন স্ ৭ পাপ” ০ ররর» পরপর ০ পা স্ সি 

স্পস্ট সিল পসরা হর্স ও এ উজ এ পর রর ০ সত. সপ সী পপ 

 বটাশ সাআ্ীজ্যে ফল উৎপাদন । 
০ ১১১১১১১১ 

বিগত ১৩১৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় “ফলপগ্রসঙ্গ” প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছছি 
বে, বুটীশ সাআাজ্যের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে কতজমি ফলের বাগানে আবন্ধ 

আছে; বর্মান প্রবন্ধে আমর) দেখাইব যে বটাশ সামাজ্যে কোথায় কি পরিমাণে 

ফল উৎপন্ন হয়। 

টাসমানিয়া, সিংহল ও ভারতবর্দের উৎপন্ন ফল সন্বঙ্ধে পূর্বপ্রবন্ধে অন্ন বিস্তর 

প্রস্ঙ্গতঃ আলোচনা কর হইয়াছে, আমষর। এক্ষণে এই সাম্রাঙ্জের অন্ঠান্ত স্থানে 

উৎপন্ন ফলের বিষয় কিছু আলোচনা করিব। 

দক্ষিণ আফি কাও ফল উৎপাদনের একটী কেন্দ্র কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় যে 

কি পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয় তাহার কোন সঠিক হিসাবে পাওয়া যায় না। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় আঙ্গুরের] আবাদই অধিক। অন্য ফলের বাগানের সহিত 

তুলনায় প্রায় অর্ধেক আন্দাজ আঙ্গুরেরই বাগান। এখানকার গতর্ণমেণ্টও আঙুর 

চাষে সহায়ত। করিয়৷ থাকেন। কিন্তু এখান হইতে আঙ্গুর বিদেশে রগডানি করিবার 
আঙ্িও কোনরূপ সুবিধাজনক ব্যবস্থা হয় নাই। আহ্গুর রপ্তানির জন্ত বহু প্রকার 

পরীক্ষা! ও চেষ্টা হইতেছে, তথাপিও বিগতবর্ষে ৩২,৩১৩ পেটি মাত্র আঙ্থুর ইউরোপে 
রপ্তানি হইয়াছে; ইহা আশাপ্রদ বলিতে হইবে । কমলা ও অন্ঠান্ত লেবুও প্রচুর 
পরিমাণে জল্সায় এবং নাটাল ও কেপকলনিতে কলা, পেঁপে, আত এবং অন্ঠান্ত 

তীম্মপ্রধান দেশের ফলও জন্মায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফল ব্যবসায়ের একটি 
অন্তরার আছে। ফল রপ্তানি করিবার জন্য বাক প্রস্তুতের উপযোগী কাষ্ঠ এখানে 
মিলে না। বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। 



২ সংখ্যা | ] টাশ সাম্রাঞ্যে ফল উৎপাদন | ৫১ 

জ্যাষেকা দ্বীপপুঞ্জের প্রধান সম্পত্তি ফল। ১৯০৭-৮ সালে তথ। হইতে 
১১,৫৬৫৭৫২ টাকার কমলা, ৩৬৮২,০০৫২ টাকার কল! রপ্তানি হইয়াছে। শ্তদ্ধ 
বিদেশে ব্যবসা কেন, এই পুষ্টিকর খাদ্য সম্তায় পাইয়। তত্রত্য অধিবাসীগণ শ্বচ্ছন্দে 

এই আহারের উপর নির্ভর করিয়া কালযাপন করিতেছে । 

ফিজি দ্বীপে ফপের বাগান কম। কিছু পরিমাণ লেবু উংপন্ন হয় মাত্রএবং 
তাহার মূল্য ৯৭,৬৭৮ পাউগ্ডের অধিক নহে। 

অষ্েলিয়ার ভিক্টোরিয়াঁতে ১৯০৮ সালের উৎপন্ন ফলের তাপিকায় দেখ! 

যায় যে, তথায় ২,৫*৯,৯৬৫ বুসেল বড় ফল, ২৪,৫৮৯ বুসেল ছোট ফল, ৫৬১,৬৭৯ 
বুসেল আঙ্গুর এবং ১২১,৯০০ পাউওড বাদাম জন্মিন্নাছিলঃ এতদ্বযতীত ১৪৩৭,১০৬ 

গ্যালন মদ উৎপন্ন হইয়াছিল । ইহাদের মোট সৃল্য ৬৫৫,৪৭৪ পাউও্ড। বড় ফলের 
মধ্যে আপেলই প্রধান ঃ তাহার পরিমাণ ১,২৪১,৮২৬ বুসেল। 

নিউ সাউথ ওয়েল্স রাজ্যে প্রতি রৎসর প্রায় ৩,৮৭৯ টন আঙ্গুর ও অন্য 

শু ফল উৎপন্ন হয়। লেবুজাতীয় ফল ১২,৯৫০,২১৬ ডজন জন্মায় এবং সাধারণ 
মদ্য ৭৭৮,৫০০ গ্যালন, সুরাসাঁর ২৮,৮৮৭ গ্যালন উৎপন হইয়] থাকে । এই 
সকলের মোট মুল্য ৫২৩,৯১* পাউও । অনেকে এখানে অন্লরসাত্মক লেবু চাষই 
করিয়া থাকে। 

দক্ষিণ আষ্টে লেয়া-_-১৯*৭ সালে ২৬৩৬৯ হন্দর আঙ্গুর, ২,৭৪১,৫০৪ গ্যালন 

কুরাণ্টস্ ও অন্ত ফল ৩৯,৪০৪ হন্দর, ৩১ ১,৫৩৮ বাক্স আপেল, ১৩১,১৫০ বাঞ্প কমলা', 
মদ্য, ৩৭,৩৭৮ বাক্স অন্য লেবু, এবং ১৬,১৬৪ গ্যালন অলিভ তৈল বিক্রয় করিতে 

সমর্থ হইয়াছিল । 
কুইন্সল্যা ও-_১৯*৮ সালে ৪,২৩৯,৯৮০ পাউও আঙ্গুর, ১১৬৫ ১১৬৩ কাদ্দি 

কল।, ৫৯৮,৭৯৪ ডজন আনারস, ৪৪০,৩১২ বুসেল কমলা, এবং ৭৭,৬৯৮ গ্যালন মদ্য 

বিক্রয্ার্থ উৎপন্ন করিতে পারিয়াছিল। আন্ধুর ও অন্তান্ত ফলের ্ঃ ৬৯৯,৭৫৪ 
পাউগ নির্ধারিত কর যাইতে পারে। 

পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়ায়__:ফলের চাষ সবেমাক্জ আরম্ভ হইতেছে বূলিলেই 

হয়। এখানকার প্রধান ফলের চাষ-_আন্কুর। ১৯০৭ সালে ৯০,১৮৭ হন্দর আঙ্গুর 

উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উক্ত বৎসর ১৫৩,৭৫০ গ্যালন মধ্য প্রস্তত কর] হইয়াছিল। 

টাস্মানিয়ার-কথা আমর! ইতিপুর্ক্ব বলিয়াছি, তথাপি সমগ্র অষ্ট্রেলিয়। 

মহাদেশের প্রসঙ্গে টাসমানিয়াকে বাদ দেওয়। চলে না। এখানে আপেল চাষেরই 
প্রাধান্ত । ১৯০৮-*৯ সালে ১,*৭০১৫৪৬ বুসেলগ আপেল জন্িয়াছে। আপেলের 

পরই পিয়ারার কথ! উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু আপেলের তুলনায় ইহা অভি কম _ 
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উক্ত সালে উৎপন্ন পিক্গারার পরিমাণ ৭১,৩০৬ বুসেল মাত্র। ছোট ছোট ফণ এ 
বৎসরে ৩,১১* টন জক্ষিয়াছে। এক টাসমনিয়ায় এক বৎসরের ফল সম্পত্তির মুল্য 
৩০,০০৯ পাউগ্ড। 

অষ্রলিয়ায় বদ্দিও অতি বিস্তৃত ফলের বাপান আছে কিন্ত তথায় প্রায়ই বিদেনী 

ফলেরই আবাদ হয়। তদ্দেশজাত ফল সেখানে খুব কমই আঁছে এবং এক একটি 

স্থানে এক ফলেরই প্রাধান্ত। কুইন্সল্যাণ্ড হইতে প্রচুর পরিমাণে কল, আনারস 
প্রভৃতি রপ্তানি হয়। আরও দক্ষিণে যেমন নিউসাউথ ওয়েল্স, ভিক্টোরিয়া, 
দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় আঙ্গুর ও লেবু ও বাদাম প্রভৃতি ফলই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় 
এবং ভিকট্টোরিয়, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়। এবং টাসমানিয়ায় ক্রমশঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী ফল 

-স্থা আপেল, পিয়ার), কুল, পিচ, প্রভৃতিরই প্রাধান্য । 

অধিকন্ত এখানে আনুর চাঁষের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। এই মহাদেশে 
প্রায় ৬০০০ একার পরিমাণ জমি আঙ্গুর চাঁষে আবদ্ধ । ফলরূপে ব্যবহারব্যতীত 
সমগ্র মহাদেশ হইতে ৪,৪৫০, গ্যালন মদ্য এই আঙ্গুর হইতে উৎপন্ন হয়। 

অস্ট্রেলিয়ায় ফল উৎপাদনের বিষয় আলে।চন। করিলে বুঝ। যায় যে, ব্যবসায়ের 

জন্য ফল উৎপন্ন কর] এবং সেই ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ বন্দ লাভজনক নহে । এমন 
কি এখানে ভিক্টোরিয়ার মিলডুরা উপনিবেশে এবং দক্ষিণ অষ্টেলিয়ায় রেনমাক 
নামক স্থানে বিজ্ঞান সম্মত জল সেচনের ব্যবস্থা করিস্স। অপেক্ষারূত অনুর্বর ও 
ওষর ভূমিও ফলবান বৃক্ষবাটিকায় পরিণত হইয়াছে । প্র সকল ক্ষেত্রের উপর 
আঙুরের বাগানের সৌন্দর্ধ্য দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আচ্গুর চাঁষ হইতে আয় বাদ 
দিলেও অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি বসর ফলচাঁষে কোটী কোটী মুদ্রা আয় হয়। যে বিবরণী 
অবলম্বনে আমর এই ফল প্রসঙ্গ লিখিতেছি, তাহাতে দেখ। যায় ষে, ১৯০৯ সালে 

অষ্্রেলিয়। হইতে ৩৬০,০০০ বাক ফল ইউরোপে রগ্ডানি হইয়াছে । উক্ত বিবরণীতে 

আরও প্রকাশ যে, ১৯১০ সালে রগডালির পরিমাণ ৩০০,০০০ বাকের কম নহে। 

ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত উষর ও অনুর্বর ক্ষেত্রের অভাব নাই, এখনও মধ্যতারত 

ও দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়৷ পতিত রহিয়াছে, ভারতের বিস্তীর্ণ 

ক্ষেতে শীত, গ্রীক্ষ, নাতি শীতোঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন এদেশে বিভিন্ন প্রকার ফল 
উৎপাদনের অন্কুল আবহাওয়ায় যাবতীয় সুখাদ্য ফল উৎপন্ন কর। বিচিত্র নহে। 

বোধ হয় ইউরোপ, আমেরিক। ব1 এসিয়া মহাদেশে এমন কোন ফল নাই, যাহা 

ভারতের কোন না কোন প্রদেশে উৎপন্ন হইতে পারে। শস্যক্ষেতগলি বাদ দিয়! 
অনন্ত জমি বাছিয়া লইতে পারিলে, চন জলের সুবিধ। করিতে পারিলে এবং. 
একটু বিস্তৃত ভাবে ব্যবসা চালাইবার জন্য ফলের চাষে অর্থ নিয়োগ করিতে 
গারিলে ভারতে অর্থ।গমের একট) নূতন পন্থ। উন্ুক্ত হয়। এই কারণে আমর। 
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সমগ্র ূটাশ সাত্রাজ্যে ফল উৎপাদন প্রসঙ্গ লইয়া ভারতে এই ব্যবসায়ের কতটুকু 

পরিসর হইতে পারে, তাহ] বারম্বার উল্লেখ করিতেছি । 

ফল যত অধিক পরিমাণ উৎপন্ন হউক এবং যেধানেই উৎপন্ন হউক তাহার 

কাট.তি স্ুনিশ্চিত। দেখ! যায়, উত্তর অষ্্রেলিয়। যেখানে সবে মাত্র পোকের 

বসতি আরম্ভ হইয়াছে সেখানেও ইতি মধ্যেই ফলের চাষের উদ্যোগ আয়োজন 
হইতেছে । ততস্থানের অধিবাসীগণ স্থির করিয়। লইয়াছেন যে, এখানে গীক্ম প্রধান 
দেশের যাবতীয় ফল উৎপন্ন হইতে পাবে । এখানকার চৈনিক অধিবাসীগণ অতি 

উৎকৃষ্ট আনারস জন্ম(ইতেছেন। সর্বত্র অতি সুন্দর পেপিয়া জন্সিতেছে এবং 
টকলেবু, কমলা, বিলাতিগাব, নারিকেল, কল এবং তু'ত আদি ফল সমূহ ভালরূপ 
হইতেছে। ক্রমে এই উত্তরাঞ্চলের সহিত রেল লাইন দ্বারা অন্ঠান্য গ্রদেশের 

যোগ হইলে অষ্ট্রেলিয়। ফল সম্পতিতে অদ্বিতীয় হইবে । 
নিউ জিলণ্ে-_ধে ফল উৎপন্ন হয় তাহ। তথাকার অধিবাসীগণের পক্ষেই 

পর্যাপ্ত নহে। এখানে কিন্তু অনেকগুলি খতুব ভোগ হয় সুতরাং এখানে বিবিধ 

প্রকার ফলের চাষের খুব সম্ভাবনা, কমল। ও অন্যন্য লেবু এখানে সুন্দর জন্মায় । 

ফলের চাষ বৃদ্ধির এখানে বিশেষ অবসর আছে। 

যুক্ত রাজ্যে__ফল উৎপাদনের পরিমাণের ঠিক হিসাব পাওয়। যায় না। 
বর্তমান বিবরণী অবলম্বনে স্থির কর! যায় যে, ১৯৮ সালে যুক্ত ব্াজ্যে ১৭২,৭৫১ 

একব জমিতে আপেল, ৯.৬০৪ একরে পিয়ার, ১১,৮৬৮ একর চেরি ; ১৫৬৮৩ একর 

কুল, ২৮,৮১৫ একর গ্রবেরি; ৯৩২৩ একর রাপ্সবেরি, ২৬,২৪১ একর টেপারি 

প্রভৃতি এবং ৬০১৮৯২ একরে অন্ঠান্ত ফলের চাঁষ হইয়াছে । এখানে ফলের চাষের 
গ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হইবেই হইবে । বহুতর ফলের যে এখানে বিশেষ আবশ্টক 

আছে তাহ! এক বৎসরে ৯,৬০০,০০০ হন্দর ফল, যাহার মূল্য অনুমান ৩,৭৫*,০ ০ 
পাউও এই যুক্ত রাজ্যে আমদানী হইতেছে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

ফল উৎপাদনে আমেরিক। সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। কানাড। 

ও কালিফর্ণিয়া ফল উৎপাদনের জন্ত প্রসিদ্ধ । আমর দেখিয়।ছিলাম ১৯০১ সালে 

কানাডায় ১৮,৬২৬,১৮৬ বুসেল আগেল, ৫৯৫,৪১৫ বুসেল পিচ, ৫২১,৮৩৭ বুসেল 

পিয়ার1,২৪৩০২,৬৩৪ পাউণ্ড আঙ্গুর উৎপন্ন হইয়াছিল ) অন্ত ছোট ফলেরত কথাই নাই। 
বর্তমান বর্ষের উৎপন্ন ফলের পরিমাণ যে দ্বিগুণ হইয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র 

সন্দেহ নাই। কারণ কানাডা এবং কালিফর্ণিয়া রাজ্যে ফলের বাগান ক্রমশঃই 
,বাড়িতেছে। ফল উৎপাদনে আমেরিক1 আদর্শ ক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
ভারতবর্ষের যেরূপ উর্বর] ক্ষেত্র এবং ভারতে এখনও এত বন জঙ্গল, এত পতিত 

জমি রহিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ মনে করিলে ফল উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকার 



৫৪ কৃষক ক্যষ্ঠ, ১৩১৮ । [৯২ খণড। 
নিবি ০ লা আত ৯ পর জর টি সি ৭৯ ক সক উট জরি সি আদি সিভি হলি ইউ নু-দাালি পরী ভাটা চি ইযাটি ইআাটি আটে উঠা সত হি আদি ও ডা ইপঠ তি টি হে হি উড ওত ৭ লজ জলা ছা জা টড ছি তা স্রেক্টিরা কির সিটি ও এ জিলা ইনি চটী বইটি বলটি জাত টি অজি চিত চা টি কন চা 

করিতে পারে। আমরা ুর্বেই দেখাইয়াছি যে জবিতে যব, , গম, কলাই, সরিষ। 
ব। যে জমিতে সবজী ক্ষেত হইতে পারে ফলের বাগানের জন্ত এমন জমির আবশ্তক 

নাই। যখন অপেক্ষাকৃত অনুর্ধ্বয়, অল্প ধিক উর ক্ষেত্রেও ফলের বাগান হইতে পারে 

তখন ভারতে ফলের বাগান যে কত বাড়িতে পারে তাহার ইয়ত্াঁ কর! যায় ন। ৷ 
সকল দেশেই ফল উৎপাদনের উন্নতি দেখা যাইতেছে । কিন্তু ভারতে ফল 

উৎপাদনের এত অবসর থাকিতে এখানে কোন সাড়াশবক্ নাই। এখানে জমি 

আছে, একটু চেষ্টা]! করিয়া মুরও মেলে এবং যখন জান! যাইতেছে যে, যে অর্থ ফল 
উৎপাদনে নিয়োগ কর! যাইবে তাহার প্রতিদান আছে, তখন আর নিশ্চিন্ত থাক! 

অধ্যবসায়ী ব্যক্িমাজ্রেই উচিত নহে। 

বক্ষে জলসেচন প্রণালী । 

অনেকেরই ধারণ ষে গাছের গোড়ায় জল ঢানণিলেই গাঞ্ক বেশ সতেঙ্ হয়। 

বৃক্ষ মূলে জল প্রদাঁন বিধি বটে, কিন্তু বৃক্ষের মূলট। যে কি তাঁহ। ভাল করিয়! বুঝ। 
উচিত। বৃক্ষের মোটা মোট। শিকড় গুলিঞ মূল এবং সরু সরু শিকড় গুণিও মুল 

আবার সরু কিম্বা মোট! সমুদয় শিকড় যাহ! মুত্তিকাঁর তিতক্প থাকে তাহাকেও 

বৃক্ষের মূল বল] য।/য়। মোট মোটা শিকড় গুলি জমি হইতে রসাকর্ষণে সমর্থ হয় না। 
রস প্রান্তস্থিত সরু শিকড় দ্বারাই মোট শিকড়ের মধ্যদিয়৷ বৃক্ষাভ্যন্তরে নীত হয়। 

সেই জন্ত কাওসংলগ্ন যুলে জল না ঢালিয়৷ সরু শিকড় প্রান্তে জল প্রদান করাই 
কর্তব্য। গাছের গোড়ায় জল ঢালিলে এই কারণে অনেক সময় গাছ সতেজ ন। 

হইয়। বরং ক্রমশঃ নিস্তেজ, দেখিতে শ্রীহীন এবং রুপ্ন হইয়া! পড়ে। অনেক সময় 
এই রূপ জল সেচনের দোষে গাছের সমস্ত পাত! হলদে হয় এবং গাছ ক্রমশঃ 
রুগ্ন হইয়া মরিয়! ঘায়। এমত অবস্থায় জল সেচনের জন্ত গাছের ঠিক 
গোড়ায় গর্ত না করিয়া গাছের চারিধারে শিকড়ের প্রান্ত ভাগে জল দিবার জন্ত 

নাল! কাট। উচিত। গাছের শাখ। প্রশাখার প্রাস্তভাগ উপরে বতদুর বিস্তৃত থাকে 
স্বৃত্তিক। মধ্যে শিকড়ও ততদুর বিস্তৃত হয় সুতরাং নাল1 কাটবার একট। রেখ। সহজেই 
অন্যান করিয়। লওয়। বায়। 

বর্ধাকালে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অনেক বড় বড় ফল বৃক্ষের গোড়ার 
মাটি খুলিয় দিয়! জল থাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। কাণ্ডের মুলদেশ হইতে 
খারস্ত করিয়। শিকড় প্রান্ত পর্ধ্যন্ত অল্প বিস্তর মাটি সরাইয্লা একটি গর্ত প্রস্তত 
করা উচিত। এতম্বার] অধিকাংশ মোট শিকড় বাহির হুইয়। পড়ে এবং তাহাতে 



২য় সংখ্যা । এ বক্ষে জলসেচন প্রণালী। 
শখ এস্ফি পাতি জনি তি লাজ ভন তত এছ ভি এসি এত তি এ তাত পরান জা িরটি এসডি এ ৭৬ এটি তি লতি এ ৯ লী ৬তাি পি পিতা পা পা তিতাস পতিত আপা এপি রি টি সিন রত পির ক রত পা লী তত তিন বড রতি পাজনি সি ছি ৫৬ পি লাস ০ ৬ পে চপ জি কা এসএস ক এমি ৮৬ এ ভা ভা এ লী লি সি জকি তলা নল 

কৌদ্র ৃষ্টি অবাধে পায় এবং কখন কখন এই গর্ত জলে পূর্ণ হইস়্া উঠে। ইহাতে 
কিন্তু, বৃক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে দেখা যায় না বরং লাভই হয়। এই লল 
অনতি বিলম্বে বৃক্ষের চারিদিকের মৃত্তিকায় শোধিত হইয়া যায় এবং শিকড় প্রান্তেই 
রসযোগায়। চার] গাছ বা কোমল গাছের পক্ষে এই নিয়ম খাটে না যে সকল 
গাছের গোড়। খোল! হয় বর্ষান্তে গর্তগুপিতে মাটি চাপ। দিতে হয়; গর্তটি ক্রমশঃ 
পূর্ণ করাই কর্তব্য। এক কালে অধিক মাটি চাপাইলে শিকড় গুলি যেন ইাপ 
ছাড়িতে ন৷ পারিয়া একটু অসুবিধা বোধ করে। শিকড়ের উপর খুব পুরু করিয়! 
মাটি চাপানও নুযুক্তি নহে। সার কিন্বা নূতন মাটি শিকড় প্রান্তেই এযোজ্য 
কারণ সেগুলি শিকড় প্রান্তস্থিত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়] রপরূপে পরিণত হইয়! 
তবে বৃক্ষের আহার যোগাইবে। বৃক্ষের চারি পাশের নালাতে প্রতোক বার জল 
সেচনের পর সেই নালার মাটি খুসিয়া আন্না! করিয়া দেওয়! কর্তব্য। ইহাতে জল 
অবাধে উবিয়া যাইতে পারে না এবং এই রূপ করিলে দীর্ঘ সময় অন্তর জল সেচন 
করিলেও কোন ক্ষতি হয় দা। চাষীর! এই প্রথাকে (যে! ) বাধিয়া দেওয়! বলে। 
পুরাঁকালে মুনী খবীগণ বৃক্ষকাও হইতে অনতিদুরে আল বাধিয়। জল সেচনের অর্থ 
বুঝিতেন। খষী কন্তাগণ আলবালে ( পয়োনাল! ) জল সেচনের ভার প্রাপ্ত হইতেন। 

স্পত্জাি 1 

বক্ষে আরক ছিটাইবার স্প্রেয়ার-_ঢাক। নিবাসী শ্রীযুক্ত জে, এ, নাগ 

গ্রমুখ ছুই জন কৃষকের গ্রাহক বৃক্ষে ছিটাইবার জন্য স্প্রেরর (1177 [710 31775)97) 
চাহিয়াছেন। আমর] উক্ত প্রকার টিন স্প্রেগার তৈয়ারি করাইবার চেষ্টা করিতেছি । 
সাধারণ টিন-মিস্ত্রিগণ ইহ তৈয়রি করিতে পারে না। ছুই এক জন ভাল কারিকর 
আছে তাহার! দ্র অধিক চায়। ছুই টাক মুল্যে বৃক্ষে কীট নাশক আরক ছিটাইবার 
উপযুক্ত একট। শ্প্রেয়ার তৈয়ারি হওয়! সম্ভব নহে। 

. সরিষা তৈলের ছোট কল-_-“কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন যে, এখানে 

খটি সরিষার তৈল প্রায় ছুশ্াপ্য বলিলেই হয়, অতএব আমার ইচ্ছ। যে সামান্য রূপ 

একটি ছোট মেসিন বসাইয়। খাটি তৈলের ব্যবস৷ করি। আমি বিশ্বস্ত স্ছত্রে জানিলাম 
যে এ বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে আপনার নিকট সম্পূর্ণ রূপ তথ্য জ্ঞাত হওয়া যাইতে 
পারে,ও আপনাদের জিজ্ঞাস। করিলে আপনাবা অনুগ্রহপূর্বক ও সন্তষ্ট চিত্তে জ্ঞাতব্য 
বিষয় জানান, এই কারণে আমি আপনার কতকট। অনূল্য সময় নষ্ট করিতে সাহস 



. ৫৬ কুষক-_জ্যেষ্ঠ ১৩১৮। [ ১২শ খণ্ড । 
চা 

করিয়াছি, আশাকরি আপনি সে নিক আমার দোষ মার্জন। করিবেন। এ পত্র 

পিখিবার উদ্দেশ্ত এই যে, আমার এমন একটি কলের আবশ্টক যে, সেটিকে একটি ছোট 

ঘরে, সহজে ও একজন লোক দ্বার চালাইতে পারা যায় ও স্ুবিধ। হইলে যাহাতে 

পোরু ও জুতিতে পার! যায়। তবে পত্র পাঠ মাত্র তাহ। জানাইবেন'। 

[ হাতে চালাইবার বা গরুতে চালাইবার ছোট ঘানি ৫০২1 ৬০২ টাকার পাওয়!] 
যাইতে পারে । এই ঘানি উন্নত প্রণালীতে নির্মিত এবং সাধারণ কাঠের ঘানি 
অপেক্ষা অধিক তৈল অল্পসময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এক প্রকার উন্নত 

ঘানি আছে যাহ! পেড্রোল গ্যাসে চালিত হইতে পারে, তাহ এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে 
আসিয়াছিল। এই ঘানি আমেরিকায় পাওয়। যায়, দাম অনুমান অন্যুন ৫০০২ 
টাকা । ছোট ঘরে বসান চলে ও এক জন লোক দ্বার সহজে চালিত হইতে 

পারে। ] কুঃসঃ। | 

সার-নংগ্রহ | 

স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য * 

( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

কাপড়ের কল 

শ্রীনাথ মিল শ্তামবাজার। আফিস ১০ শ্রীনাথ দাসের লেন, স্বগাঁয় শ্লীনাথ দাগ 
মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত উদয় কুমার দাস বি, এল, মহাশয়ের তত্বাবধানে পরিচালিত। 
জামার কাপড় তেয়ারি হয়। 

সাবানের কারখানা । 

বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরি । দমদম! রাণীর রোডে কারখানা স্থাপিত । সুগন্ধ উত্কষ্ট 

সাবান ও বারসোপ প্রস্তত হয় বলিয়। বিখ্যত ৷ 

বিদ্যালয় । , 
ইণ্ডিয়ান আরটন্কুল, ৯২ বউবাজার ই্রাট কপিকাত1। চিত্রাঙ্কন, ছায়াচিত্র, মাটির 

পুতুলাদি নির্মাণ-শিল্প বিদ্যাশিক্ষার্থ বাঙ্গালার মধ্যে বেসরকারী একটি অদ্বিতীয় 
সস ০১০ পা ০ পক এস ৪ প_৪০-৯এ গ্-, 

* আমরা বিগত বৈশাখ সংখ্যায় স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য, যাহ! বিগত চার পাঁচ 
বৎসরে মধ্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে তাহার একটা তালিক। দিয়াছিলাম। যে 
গুলি বাদ পড়িয়াছিল তৎপরে আমাদিগকে জানাইবার পর আমর বর্তমান 
তালিক! প্রকাশ করিলাম। এখনও যদি কোনট। উল্লেখ যোগ্য শিল্প বাদ পড়িয়া 
থাকে জানিতে পারিলেই আমর] সাদরে প্রকাশ করিব। 
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বিদ্যামন্দির । এই বিদ্যালয়টি বহু পূর্বে স্থাপিত কিন্ত সম্প্রতি চারি পাচ বৎসরের 
মধ্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে । কাঠের এবং ইলেকট্ো ব্লক এখানে যেমন হ্ুম্বর 

' উতয়ারি হয় এমন কলিকাতার মধ্যে অতি কমজায়পায় হইয় থাকে। 

ঞপস। 

বঙ্গীয় ক্রুপ কারখানা । কলিকাতায় সেপ্টজেষমস্ লেনে এই কারখান। অবস্থিত । 

মাথার চিরুনি ! ্ 
আলু প্রভৃতির শ্বেতসায়ে প্রস্তত চিরুনি । শঙ্গাধর শিল্প-মন্দির নামে এই কাঁর- 

খানার নাম দেওয়া! হইয়াছে। ইহা বালিতে অবস্থিত। 

| মণি ব্যাগ। 
এপ, কে, বসু এগু সন্দ ইহার প্রস্তত কারক। মিরজাফর লেনে এই কারখান। 

ঘাপিত। 

মাটির পুহুল। 
শ্রীযুক্ত রাখাল দাস পাপ দ্বার! প্রস্তত। ইহাঁদের বংশাবলী এই কার্য্েই নিরত 

কিন্ত আগে বড় একট! খরিদ্াত মিলিত ন।। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে 

দেশে বিদেশে খরিদ্দার মিলিতেছে এবং ইহার। জাতিব্যবসাঁর বিশেষ উন্নতি করিতে 

সৃমর্থ হইয়াছেন । 
আলুমিনিয়ম সামগ্রী । 

ভারতীয় আলুমিনিয়াম কোম্পানির কারখান। মান্দ্রাজে। আজকাল এই ধাতু 

নির্মিত বাসন খুব চলিত হুইয়াছে। বাঙগলাদেশে খুব চলিতেছে । এই কারণে 

ইহার উল্লেখ করা গেল। ূ 
ছুরি কীচি। 

পৃর্র্ব তালিকায় প্রসিদ্ধ ছুরি কাচি প্রস্তত কারক প্রেম চাদ মিস্ত্রির নামোল্লেখ 
কর] হয় নাই। ইহার প্রস্তত ছুরি কাচি অতি স্ুন্মর ও কর্মোপষোগী । 

বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল । 
গন্ধতীন বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল তৈয়ারি করিতে ৫২ নং রামকাম্ত বসুর স্্রীটে 

বি, কে শর্দা মহাশয় সিদ্ধহস্ত। 
জুতার পালিশ । 

আর, সি, বনু ত্রাধাসের বাদামি ও সাদ! জুতার পাপিশ চমৎকার হইয়াছে । 

বঙ্গের আধিক অবস্থা । 
পশ্চিম বঙ্গের ১৯৯৯-১ সালের ইনকম ট্যাক্স বিভাগের বিবরন্মী প্রকাশিত 

হইয়াছে । চাকুরী ও ব্যবসায় হইতে লোকে কত টাকা উপার্জন করিতেছে, তাহা এ 

রিপোর্ট পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। 
৮ 
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লোক সংখ্যা বাবিক আয়ের পরিমাণ 
১৬১,২৮৪ ১৬০০ হইতে 

১২৫ টাকার নৃযুন 
৬১৬৫ র ১২৫০-_-১৫০৬০ এ 

৪৬১৫ ১৫৯০৬--১৭৫০ এ 

৩৮৯৮ . ১৭৫০-_-২০০০ তী 

৩০১৯৬২ | 

৪৫৮২ ২০৪৩ রঃ ২৫০৬ 

৮৭৬৩ ২৫০৬ ৫ | ৫০৪০ 

৩৭৭৩৬ ও ॥ ৫৪৩৩ নী ১০৩৩৩ 

১৩৭৮ ১৩৩৩৩ রঃ ২০০৩৩ 

৪১২ ২০৩৩৩ দন ৩০৬৩৩ 

১৭১ ৩০৯০০ ্ ৪০০০০ 

৮১ ৪০ ০০০ রা ৫০১০ ০৪ 

১৩৬৯ ৫০১০৬ ০ রি ১১০ ০১৩৩ ০ 

১৭৩ ১৩৩০৩৪৩ এর উর্দ 

২৭০৪ 

পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ৫।॥ কোটি লোকের বাস, তন্মধ্যে ভূম্যধিকারী ব্যতীত কেবল 
মাত্র ৩*৯৬২ জনের আয় বাধিক ১০০০ হইতে ২ হাঁজার টাকা এবং ২৭*৪ জনের 
আয় ২ হাজার হইতে লক্ষাধিক টাক1। 

কেবলমাত্র ১৬৯ জনের আয় ৫* হাজার হইতে ১ লক্ষ টাক1 এবং ১ লক্ষ টাকার 

বেশী আয় কেবলমাত্র ১৭৩ জনের । আমর! কত গরীব, সকলে তাহা ভাবির! 
দেখুন। 

গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া ২৩০১ জন বাধিক ১০০* হইতে ২০০০ টাকা এবং 
২৭৯৪ জন ২*** হইতে লক্ষাধিক টাক] পাইয়৷ থাকেন। লক্ষাধিক টাক! 
কেবলমাত্র ১ জন পাইয়। থাকেন। গবর্ণমেপ্টের চাকুরী করিয়৷ অতি অল্প লোকই 
হাজার টাকার উপর বেতন পান। | 

পূর্ব বঙ্গের ১৯*৯ ১০ সালের ইনকম্ ট্যাক্সের রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয় 
মাই। কিন্ত পূর্ববঙ্গের ১৯*৮__০৯ সালের শাসন বিবরণী পাঠ করিলে অবগত: 
হওয়া] যাইবে যে ১৭,৯৬৩ জনের আয় হাজার টাকার উপর ।.পুর্ববঙ্গে প্রায় খাকোটি 
লোকের বাস। তণ্মধ্যে কেবলমাত্র ১৭১৯৩ জনের আয় হাজার টাকার বৈশী। 
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বাঙ্গালাদেশের সহিত ইংলগডের আয়ের তুলনা কর।  ইংলগেডের লোঁক সংখ্য। 
« কোটির বেশী নয় অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষাও কম। ইংলগ্ের ২,১৯৪৯৫ জনের 
আয় ২৪০ হইতে ৩০০০ টাকা, ৯,৯৫,২২ জনের আয় ৩*** হইতে ৪৫০* টাকা, 

৯০৭,৯৪৯ জনের আর ৪৫** হইতে ৭৫০ টাকা, ৪৭৮৬৭ জনের আয় ৭৫** হইতে 

১৫০০* টাক! এবং ১৬৯৯৮ জনের আয় ১৫ হাঞার টাকার বেশী। 
উপরি-উক্ত বিবরন্ধী হইতে আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা! বুঝা ষায়। 

সমস্ত বঙ্গদেশে প্রায় ৭ কোটি ৮* লক্ষ লোক; ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ৭৫ 

হাজার লোক বৎসর হাজার টাকার উপর উপার্জন করেন। কি করিলে এই 

ভীষণ দরিদ্রত দূর হইতে পারে, সকলে একাম্তমনে তাহার উপায় উদ্ভাবন ন। 
করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। এতদবস্থায়--কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের প্রতি 

সাতিশয় আগ্রহান্বিত ন। হইলে আমাদের আর অন্ত উপায় কি আছে? 

কু'চিলা। 

অনেকেই অবগত আছেন এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মতের 

0 ০1715 নামক ওবধ কুঁচিল। হইতে প্রস্তত হইয়। থাকে । কিন্তু এই কুচিল। 

কি এবং কোথায় পাওয়া! ঘায় তাহা অনেকেই জানেন না। হরিতকী, মাজুফল 
প্রভৃতির ন্যায় কুচিলার গাছও এদেশের অরণ্যে আপনা আপনি জন্মিয়। থাকে । 

দক্ষিণ ভারতের পুর্বোপকুলস্থ অরণ্যেই ইহা গ্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কু'চিলার গাছ বিশাল ছায়াপ্রদ ও নুৃষ্ত। শরৎকালে ইহার হরিঘর্ণ শাখায় যখন 

গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধারণ করে তখন গাছ গুলি বড় স্থুশোতন হয়। ফল গুলি দেখিতে 

অনেকট। এদেশের নোন! বা আতার মত। ফল গুলি যত্ধিন না পুষ্ট হয় ব। 
পরিপক হুয় ততদ্দিন উহার রঙ সবুজ থাকে, ক্রমে যত পরিপক্ক হয়, ততই হরিদ্রাত 

দেখ! যায়। সাধারণতঃ আশ্বিনের শেষে ও কাব্ক মাসে কু'চিল৷ ফল পাকিয়! 

থাকে। নোনা ব1 আতার অভ্যন্তরে যেমন নরম শ'াস ও বীজ থাকে কু'চিলার 

ক্মত্যত্তরেও সেইরূপ শশাসের সহিত বাঁজ থাকে। কিন্তু নোনা! বা আতার বাঁজ 

যেমন ছোট ছোট, কু*চিলার বীজ সেরূপ নহে, ইহা অনেকটা গাব বা সপেটার 
বীজের মত। এই ফল গুলি পাঁকিলে বানর ও বন্য পক্ষী সকল উহার শশস অতিশয় 

তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। পক্ষীর। শাস খাইয়। বাজ গুলি ফেলিয়া দেয় কিন্তু 

বানরের উহা বীজ সমেত উদরস্যাৎ করিয়া থাকে । কু'চিলার শাস খাইয়। বানর 
ও পক্ষীর1 ষে পরিতুষ্ট হইয়। থাকে, ইহ। পরীক্ষ। দ্বার। প্রতিপন্ন হইয়াছে । ইহাতে 
মনে হয় কু'চিলার অভ্যন্তরে একাধারে অমৃত ও গরল বিদ্ধমান থাকে । এই ফল 
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পাঁকিলে পক্ষী সকল এত আনন্দিত হয় যে এই সময়ে তাহাদিগের নানাপ্রকার 

চীৎকার শব্দে অবণ্যানি প্রতিধ্বনিত হুইয়া থাকে । পক্ষীদিগের চঞ্চপুট পরিত্যক্ত 
এই সকল বীজে গাছের তলা ছাইয়। পড়ে । বানরদিগের পুরীষ মধ্যেও এই বীজ 

দেখিতে পাওয়া যায়। যথা সময়ে অরণ্যবাসী লৌক সকল এই সমস্ত বীজ সংগ্রহ : 
করে ও তাহা জলে ধুইয়। ও রৌদ্রে গুকাইয় নিকটবর্তা প্রা বা হাটে বিক্রয় করে। 
বানর প্রভৃতি জন্তদ্িগের পুরীষ মধ্যে যে সকল বীজ পাওয়। বায় তাঁহ। অতিশয় 
নিকৃষ্ট এবং তাহ। পরিষার করাও কষ্টসাধ্য এজন তাহ। অতি অল্প মুল্যে বিক্রয় হয়। 

পক্ষীদিগের চঞ্চপুট ত্যক্ত বীজ সকলই বড়বড়, তাজ1 ও পরিষ্কার, উহ উচ্চ মুল্যেই 
বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে জঙ্গলী লোকে পুরীষ সংস্ষ্ট বীজ উৎকৃষ্ট 
বীজের সহিত মিশাইন্ন! বিক্রয় করিয়া থাকে । এই জন্তই বাজারে ছুই তিন শ্রেণীর 
কু'চিল। দেখিতে পাওয়া স্বায়। 

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর পূর্বঘাট, বিশেষতঃ গঞ্জাম, গোদাবরবী ও. নেলোর 
জেলাতেই প্রচুর পরিমাণে কুঁচিলা পাওয়া যাঁয়। সব্রকারী জঙ্গল মহলের 
কর্তৃপক্ষীয়ের। প্রতি বৎসর সেলামী গ্রহণ করিয়? এই বীজ সংগ্রহ করিবার অধিকার 
প্রদানের জন্য নিলাম ডাক হইয়া থাকে, ষে কেহ সর্বাপেক্ষা অধিক সেলামী প্রদান 
করিতে স্বীকৃত হয় তাহাকে ই বীজ সংগ্রহ করিবার লাইসেশ্ন দেওয়া হয়। কিন্ত 

সকল বৎসর দর সমান থাকে না। কুঁচিলার বাজার যখন যেরূপ থাকে, তদনুসারে 

নিলাম ভাক হইয়া থাকে । এই জন্য কোন কোন বৎসরে দশ হাজার মণেরও 

অধিক কুঁচিল। খটিতে মজুত দেখিতে পাওয়। যায়। 
পূর্বোপকুলের কুঁচিল কোকনদ বন্দর দিয়াই দেশ বিদেশে চালান হইয়। থাকে । 

এই জন্য উক্ত অঞ্চলের কু'চিল! “কোকনদের কু'চিলা” বলিয়! সর্ধন্র পরিচিত। 

তথা হইতে যাহ! রপ্তানি হয় তাহ। প্রধানতঃ কোচিনে চালান হইয়া থাকে। 
কলিকাতা, আলেপী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে অতি অল্গই প্রেরিত হয়। কোচিন, 
কুচিলার একটি প্রধান আড়ঙ্গ বলিয়া মহাজনের! সেখানেই উহ1 অধিক পরিমাণে 
চালান দিয়! থাকে । ভ্র্িবান্ছুর পাহাড়ের সমস্ত কুঁচিলাই 'কোচিনে বিক্রয় হয়। 

এই কুচিলা অতিশয় উৎরু্ট এই জন্ত কোঁচিনের নামে বিকাইবে বলিয়। অন্য, 
সনের কুচিলাও তথায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। কার্তিক মাসে কোচিনে যাইলে « 
প্রত্যেক মহাজনের উঠানে পর্বত প্রমাণ কুচিলার রাশি রৌদ্রে গুকাইতেছে 
দেখা বাইবে। ফেসকল কুচিল৷ ইংলগ্ডে ব আমেরিকায় প্রেরিত হয় তাহ! তথ 

হইতে বোম্বাই ঘন্দর দিয়া রপ্তানি কর হয়। কেবল ইংলগু বা আমেরিক। নে 
পৃথিবীর সর্বঞ্রই ভারতবর্ষ হইতে কুচিল! প্রেরিত হুইয়) থাকে । অতি জন্প. পরিমাণ 
মা সিংহল দেশ হইতে রপ্তানি হইয়1 থাকে । ইহাতে দেখ। যাইতেছে ইংলণ্ড হইতে 
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যে ং 01% নাতি [7১০৮০ ব1 আমেরিকা হইতে ৫ যে য হোমিওপ্যাথিক মতের 

বিজ এদেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহ! এদেশের কুঁচিল! হইতেই প্রস্তুত হইয়। 

থাকে । 

চিকিৎসকের! বলেন মনুষ্য দেহের মেরুদণ্ডের উপর কুঁচিল। আশ্চর্য্য রূপ কার্ধ্য 
করিয়া! থাকে । পক্ষাঘাত, প্রভৃতি রোগে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হইয়! 

থাকে । সাধারণ বা অঙ্গ বিশেষের বলহ্বানতার জন্য অল্প পরিমাণে ৪ ড০011)108 বা 

কুঁচিলার সার ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিয়। থাকে | * গঞ্জাম অঞ্চলের লোকের 

বিশ্বাপ যে, ছুই বৎসরকাল যদ্দি প্রতি দ্বিন একটি বা ছুইটি করিয়া কুঁচিলার বাজ 
সেবন কর। যায় তাহ। হইলে কোন প্রকার বিষধরের দংশনে প্রাণনাশের সম্তাবন। 

থাকে না। এই কারণেই বোধ হয় কিছু দ্রিন পূর্ব্বে সর্পদংশনের চিকিৎসায় প্রি,ক 
নাইন ব্যবহারের কথা শুন! ষাইত। কিন্তু কিজানি কেন চিকিৎসকের ইহার 

উপর এখন আর সেরূপ নির্ভর করেন না। 
কুঁচিল। হইতে যেমন 111006079 তত ৮ ০175108 প্রস্তত হয় সেইরূপ ইহ? হইতে 

ট্রিকনাইন (9501001)9 ) ও ক্রপ়্াইন (73:5০ ) প্রত্তত হইয়া থাকে । 

কুচিলার বীজ মধ্যে ট্টিকনাইনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াই উহার গুণাগুণের 
বিচার কর] হইয়। থাকে । | 

এদেশ হইতে কুঁচিল লইয়া! গিয়া ইউরোপীয়ের৷ তাহার সার নিষ্কাষণ করিয়। 

আবার এদেশেই তাহা আনিয়। বিরুয় করিতেছেন ও তদ্বার৷ লাত করিতেছেন, 

আর আমর] নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়। আছি । বিলাতে ৮7 শিলিঙউ করিয়। হন্দর দরে 

কুঁচিল। বিরুয় হইয়। থাকে, কিন্তু মান্দ্রাজে সেই কুচিলার দর তিন টাক করিয়! হন্দর 

অপেক্ষ। অধিক নহে। এই দরের তুলনা করিয়।. দেখিলে এদেশে টিংচার ও ছ্টি,ক 

নাইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহ] সহজেই বুঝ! যাই- 

তেছে। বিদেশে রপ্তানির অন্য না হউক, কেবলমাত্র এদেশে যাহ ব্যবহৃত হয় 

সেই পরিমাণে প্র সকল কুঁচিলার সার প্রস্তুত করিতে পারিলে যথেষ্ট হয়। অধুন! 

এদেশে রসায়ন শাস্ত্রের কিছু কিছুচ্চা হইতেছে এবং দুই একটি রাসায়নিক কারখানাও 

সংস্থাপিত, হইতেছে আমাদিগের বোধ হয় যদ্দি কেহ কোকনঘ্দ, কোচিন বা কালি- 

কটে কুঁচিলার সার গ্রস্তত করিবার কারখানা করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে অল্প 

দিনেই তিনি লাভবান হইতে পারেন। এদেশে সিক্ষোন হইতে যে কুইনাইন 

প্রস্তুত হইতেছে তাহার ব্যবসা বেশ চলিতেছে, তবে ৪০ ০719র কারখানাই 

চলিবেনা কেন ? আমরা এ বিষয়ে দেশের রসায়ন শাস্ত্রবি্দ্গণের মনোযোগ 

বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি। 
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সর ফলের আমদানি- অতুল এবর্য্শালী ইংলগ্ডে বৎসরের পর. 
. বৎসর ফলের আমদানি বাড়িয়া যাইতেছে । অর্থের অতাব নাই, গ্রাহকের অভাব 

নাই; সুতরাং বাড়িবারইত কথা। ১৯০৯ সালে তিন কোটি টাকার আপেল, 
দেড় কোটি টাকার কদলি, বাট লক্ষ টাকার লেবৃ, সাড়ে তিন কোটি টাকার কমলা 
লেবু ও পঁচাত্তর লক্ষ টাকার নাসপাতি বিলাতের লোকের রসনার তৃপ্তি সাধন 
করিয়াছে। আর কত দেশের লোক এই সমুদ্ধয় ফল সরবরাহ করিয়া প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়াছে । আমরা অবশ্ত এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২।৪টি মাত্র ফলের নাম 
করিয়াছি, এততিন্ন অনেক রকম ফল বিলাতে যায়। এক্ষণে সমস্তা এই যে, 
পৃথিবীর এই স্থুমহান ফল ব্যবসায় ভারতের কোন স্থানে আছে কিন্বা হইতে পারে কি 
ন।? আপাততঃ তিলমাত্র স্থান নাই। ভবিষ্যতে হইতে পারে কি না, তাহ! বিবেচন। 

করার পূর্ষ্ে দেশীয় ফলের বাঁগান দেশের অভাব মোচনের উপযোগী কি না তাহ 
দেখ আবশ্তক। বল৷ বাহুল্য যে, কতিপয় বড় বড় সহর ব্যতীষ্ক অনেক স্থানেই 
সময়ের ফল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়। যায় ন। এবং ফলও উচ্চ শ্রেণীর নহে। 

পক্ষাস্তরে যে সমুদয় স্থানে অধিক মাত্রায় ফল উত্পাদিত হয়, তাহাদের মধ্যে 

অপেক্ষার্কত অন্নস্থান হইতে দুরদেশে ফল চালান দেওয়ার সুবিশ্বা আছে। কিন্তু 
এখনও পর্য্যস্ত যে ফল উৎপাদনের সমধিক চেষ্টা হয় নাই অহ! বল। বাহুল্য । 
নি ভূমিতে ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী লেবু ও কলার বাগান দেখিয়াছেন কি? দেরাদুন, 

কুনু) কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে আপাততঃ স্বল্পায়াসে যেরূপ উত্তষ শ্রেনীর মেওয়। 

উৎপান্দিত হয়, তাহা হইতেই বুঝিতে পার] যায় যে, টবজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করিলে 

কি বিপুল পরিম[ণ অর্থ উপার্জিত হইতে পারে। আবশ্ঠক কেবল কর্ম-বীরের । 

পূর্বববঙ্গে তামাকের চাঁষ__কয়েক বৎসর হইতে পুর্বরবঙ্গে যে তামাক 

টাষের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে তাহা! আমাদের অনেক পাঠকই অবগত আছেন। 

আজ কাল পুরাতন রঙ্গপুর কষিক্ষেত্র তামাকের পরীক্ষা বুড়ীরহাট ক্ষেত্রে 

স্থানাস্তত্রিত কর! হইয়াছে । ১৯০৭-১৯০৮ সালে উৎপাদিত তামাকের মধ্যে 

কুমাত্রা, কনেক.টিকট ও তুকর্ণ জাতীয় তামাকের নমুন। বিলাতে বাচাই করিবার 
জন্য প্রেরিত হইয়াছিল । পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে নুমাত্র। জাতীয় তামাক 

চুরুট মোড়াইয়ের্ জন্ত বিশেষ উপযোগী । ইহ মধ্যম শ্রেণীর চুরুটে চলিতে পারে ? 

দোষের মধ্যে ইহার শিরাস্থুল ও শ্বেতবর্ণ ও ছাই কৃষ্ণ বর্ণ। কনেকটিকট তামাক 

ছরুটের ভিতরে দেওয়ার জন্ঠ ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত । ইহা কিন্ত মোট তামাক । 
অনুমান এই যে, অতযভস্ত উর্বরা জমিতে উৎপাদিত হওয়ায় তামাক এত 

মোট হুইয়। গিয়াছে । - তুকাঁ জাতীয় তামাকের নমুনায়, তুকাঁ তামাকের যে. 
বিশেষ আছে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়। যায় না। পটাশ তামাকের অন্যতম 
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ক্ষার। কিন্ত পটাশ দিতে হইলে কার্ববনেট অব পটাশ ৫ দেওয়া ভাল এ এবং বং উহা গাছ 
তুলিক্বা। খসাইবার কয়েক মাঁপ আগে দেওয়া ভাল। সল্ফিউরিক্ আযাসহাইড়াইড 
পদ্দার্থের সংযোগে ছাইএর বর্ণ কাল হুইয়। যায়। সলফেট. অব. পটাশ সার রূপে 
ব্যবহার করিলে এইরূপ হয়। সুতরাং উক্ত দ্রব্য ব্যবহার নিধিদ্ধ। এততির 

কোন কোন জমিতেও পুর্ববোক্ত পদার্থ পাওয়৷ যায়। সেরূপ স্থলে সামান্ত মাত্রাক্ন 
চুণ ব্যবহার করিলে দোষ সংশোধিত হইতে পারে। গাছে অপেক্ষাকৃত অধিক 
সংখ্যক পাত থাকিলে তামাকের পাতা অত্যন্ত বড় অথব। মোটা হইয়! যায় না। 

অধিক নাইট্রোজেন সংযুক্ত সার প্রয়োগের এরূপ ফল হইয়া থাকে। তামাক 
উৎপার্দকর্দিগের পক্ষে এই সমস্ত মন্তব্য বিশেষ রূপ বিবেচন। যোগ্য । 

নিমগাছ হইতে উপকার-_তারতবর্ষের সর্বত্রই নিমগাছ দেখিতে 

পাওয়। যায়। অধিকাংশ স্থলে ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া গণনা কর। হয় এবং হিন্দু 

মাব্রেই নিমগাছ কাটিতে ব৷ উহার কাষ্ঠ ব৷ পল্লব পুড়াইতে সক্কোচ বোধ করেন। 
নিষগাছ হইতে মানুষের অশেষ উপকার সাধিত হয়, এমন কি পশ্তপক্ষীর ও 

ইহা উপকারে আইসে। নিমের সুপক্ক ফল পক্ষীগণের স্থখাদ্য। নিমের পাত। 

ফল, ছাল, বীজ নান! প্রকারে মান্ধষ ও গবাদি পশুর ওধষধার্থে ব্যবহৃত হয়। 

নিমের পাতা, ছাল এবং নিমের তেল সদ সর্বদাই লোকে ব্যবহার করে । নিমপাতার 

জল ক্ষতস্থান ধোয়াইবার এক প্রধান উপকরণ। নিমপাতার গরম জলে প৷ 

ধোয়াইলে ঘোড়ার পায়ের বেদন1 ভাল হয়। 

বাগানের মাসিক কার্য । 
আষাড় মাস। 

সজীবাগ ।-_শীতের চাষের জন্য এই স্ময় প্রস্তত হইতে হইবে । আমন 
বেগুনের তল। ফেলিতে হইবে । এই সময় শাকার্দি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, 
বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইতাদি দেশী সজী বীঙ্গ বপন 
করিতে হইবে। 

পালম্ শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিক্তে 
হইবে। বিলাতি সজী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই। 

মকাই ( ছোট মকাই ) এবং দে-ধান চাষের এই সময় । 
হলুদ, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রস্ভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়! 

দাড় বাধিয়] দিতে হইবে। ড়া বাধিয়। দ্রিলে গাছঞ্লির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি 
জলে গোড়। অ[ল্গ হইয়া পড়িয়া যায় না। 

ফুলবাগিচা ।--দোপাটি, ক্লিটোরিয়! ( অপরধজিত1) এযারম্থস, কল্সকোত্ব, 
আইপোঁমিক়া) ধূতুরা, রাধাপন্মন (9410?০.০৮ ) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ 

এসিসিএ সে এস তিল শ ্টিত এস্্স রি এ জা লা তি লাস নিকেতন প্রিলি এ চা 
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লাগাইবার সময়। এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতল। করিব 

অন্যত্র রোপণ করা উচিত। 
গোলাপ, জবা, বেল, যু'ই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার 

করিবার এই উপযুক্ত সময়। 
জবা, চাপা, চামেলি, যু'ই, বেল, প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়। 
ফলের বাগান ।_-বর্ষ। নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ 

বসাইতে হয়। বর্ষাস্তে বসাইলে চলে কিন্তু সেসময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত 
করিতে হয়। এখন--ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাচিয়। যায়, কিন্তু সতক 
হওয়! উচিত, যেন গোড়ায় জল বলিয়া! শিকড় পচিয়া নাযায়। আম, লিচু, কুল, 
পিচ, নান প্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব কর] উচিত 
নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপ। দিয়া এই সময় কলম কর! যাইতে 
পারে। এইকরপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং 1%০9111,9 কর! বলে। 

আনারসের মোক বসাইয়। আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময় ৷ 
৪ আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় 
চার] টতয়ারী করিতে হয়। পেঁপে বীঙজ এই সময় বপন করিতে হয়। 

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়। তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াই- 
বার এই সময়। কাঠালের গোড়া খুড়িয়৷ দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। 
ফল শেষ হইয়। গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত এই সময় এ সকল 
গাছের গোড়ায় গোবর মাটি দ্বিতে হয়। এই সময় এ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য 
পরিমাণ গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গু'ড়াও এই 
সময় দেওয়। যাইতে পরে। 

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহপ্রি, খদ্দির, কৃষ্ণচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি 
বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত । 

ষাহার1 বেড়ার বীজ দ্বার! বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাহারা এই বেল সচেষ্ট 
হউন। এই বেল! বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ধার মধ্যেই গাছ 
গুলি দস্তরমত গজাইয়। উঠিবে। 

শন্যক্ষেত্রে--কষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গাল।, বেহার, উড়িস্য! 
ও আসামের কতকমস্থানে কষকেরা এখন আমন ধান্তের আবাদ লইয়া! বড় ব্যস্ত। 
পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়। গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়। 
গিয়াছে । তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণবঙ্গে 
পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্ত রোপণ 
শ্রাবণের শেষে শেব হইয়া যায়। 

বর্যাকালে ঘাস এবং আগাছ। ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং সবজী ক্ষেতে মধ্যে 
মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত । ক্ষেতে জল ন| জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশহক। 

পার্বত্য প্রদেশে কপি চার ক্ষেত্রে বসান হইতেছে । পুজার পূর্বেই পার্বত্য 
প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশু*টী প্রভৃতি আমদানি হয়। 

এই সময় পার্বত্য প্রদেশে হূর্্যমুখী, জিনিয়া, কক্সকোম্ব, কেপ গাদা, দোপাটী 
প্রন্ৃতি ফুল বীজ বপন কর] হইতেছে। 



আম্মা, ১৩৯৬ ছ 

যদি জানিতে ইচ্ছা করেন তবে | ভারতের ররর হয়, 

সুপরিচিত এসেন্স দেলখোস ব্যবহার করিয়া 11. 

দেখুন উতকৃষ্ঠ পুষ্পসারে, যে কয়টা গুণ থাকা ||. 

... আবশ্যক ইহাতে সকলই পাইবেন। কয়েক || 

বিন্দু রুমালে ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া |. 

মি দেখুন, দেলখোসের প্ীতিকর মনৌরম সৌরভে |. রঃ 

আপনি প্রসন্ন হইবেন। এই ই রমণীয় সৌরভের ||. 

২ মা রা _ কোমলতা ও কমনীয় : অর্কত্র প্িদ্ধ। ৃ 

8. দেলখোস রয়েল ... মূল্য ২* || 

কউ, লা, কাকা 



রী পানিল, খড়ি রস 
প্র প্রভৃতি, অর্ডার মত প্রস্তত 

সিরা পর পরবরাহ ₹ করিয়া থাকি। 

রি খ্ভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত: বূল্যে পাওয়া 
যার? গভপমেন্ট অফিসার, মিউন্সিপাপিটী ও. 
অনেক সন্রাপ্ত লোক আধাদিগের ফার্খ হইতে 
"সর্বদাই যি লইয়া খাকেন। ঠিক জিনিষ উচিত সু শরতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। 

' বিস্তারিত বিবরণসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইনে ্ 
বর মিরা থাকি; প্র লিখিলে আমাদিগের সচিত্র 
ইংরাল্সী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিক1 ) বিনা. 
০ ন্ টা ূ 

এ ঈী দে এগুকোং। 
১৬২১৫ £ নং বাগ ই, কলিকাতা। 

মি ৃ টা রণ যা যাধিক ক উধ ও ক দিকেতো। |. 
্ হারিদন রোড, 

৩ 5 আদ এমা), 'আ1087 3 
টি শ রি এবং মানসিক বিপদের হত হর 

31 উন কাষ্ঠ বহরী হি ক 622 টি ফারিয়া মফকন্বলের গ্রাহক" রা ২ ্ 

ছে মার টেবিল, চেয়ার, 

রি করাইর। অতি সামা মুনফা 
করোগেট আয... 

বণ, উল জয়ে, চটী আয়রণ। বোণ্টনাট, বেড়ার, .. 
কাটাওয়াল। তার, শ্রতৃতি এবং ফার্ণিচার ও ইমারতি 
*গড়মের জন্ত কল, কজা, ছিটকিনি, ব'্ট, গরকধা, 

 খতুক্ষয় জনিত সর্বপ্রকার রোগের অব্যর্থ মাহৌবধ । 

ইয়াথাকি ;  গ্রীক্ষা প্রার্থনীয়।--. রি 

কবিরা এ মোহ শা 

8 ঠ15৮ | ০ম 

.পরিজাগ গাইতে শামাদের 

পাঠ করুন; মিঃ বা রা এবং বং উরি, 
. একমাত্র উপায়; বিনামূল্ে ও বিন পকদাগুনে 
বিতরিত হইডেছে। | 

্রহবটকা। 
ই বৌব ও চগলতা এবং অত্যধিক. 

. 

ইহা নায়বিবরু ন্ত্রগুলিকে সতেজ করে।. ইহা 
শরীরের বল দি করে, বুক্ত বৃদ্ধি এবং পরিফার 

করে এবং দোষ নিবারণ করে। ইহা, হজম 
শক্তি বৃদ্ধি কুরে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং 
মন্থষ্য শরীরে ষে. সব রত অভাব হয়, তাহা 
ছুর করে। ৭ 

২৪নং বাহ কলা 

 প্টা্এ চলা ). 
২২ মং হাযিপন রোড, কগিকাজা।,. এ 

নুলতে থিয়েটারের, সিন, ড্রেস. চুল স্ র্ 
1 বাধার উপযোগী: বাাযস্ের প্রয়োজন ' হইলে. 
রবের ত্র লিলা; সি আমার : টাম্পনহ. কা নাগর জগ দি ৬ 

(পীকাসায় লিগুন।.......: হও ১৮ "বৎসরের বিজ কার. সা 



গো 
দি 

কৃষি, শিপ্প, মংবাদাদি বিষয়ক মাসিক প্র 
৮ রা "০: টি 

2০০১০১৫০2282228- পালি ভাবীর 0 ১২, ) 
॥ ৪ ৪15 ঠ পথ ০ 

চার 
৮ , 
চি 777 
পু টু 

টি পা 
৮.৮ 8 

কি টন ) ) 1 মরার কোর রা 
দ্বাদশ খণ্ড-ওয় সংধ্যা /..... 77 /%71 

৮ রি 2৮:88 

আহ্নাতড5 ৯৩৯ & 

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার স্রাট, ইও্ডয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন হইতে 

শ্রীযুক্ত শণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।কর্তৃক প্রকাশিত। 

কলিকাতা) ১৯৬ নং বছুবাজার স্থীট, দি মিলার প্রি্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ৰ 

শ্রীযুক্ত তবতারণ মন্লিক দ্বারা যুপ্রিত। '  , 

কল উপ হু 

পি ক 



র্গে_ ইন্দ্রের: মন্দনে, 

স্মেহাগের বিলাসভোগ । পারিজাতের রং কেমন, 

 শর্থ কেমন, আকার কেমন, তাহ। কেহ জানেন না। 

সবে, পারিজাঁতের গম্ধট] যে খুব মনমাতান তার 
আত্র কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অনৃষ্ট- 

পূর্ব পারিজাতের স্ব্গায় সৌরভ কতকট! ধারণায় 
আনিতে চান, তৃবে'আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় 

সুরমা ব্যধহার করুন! আমরা ভরসা করিয়! 
“বলিতে পারি, অতুলনীয় স্থগন্ধে আমাদের স্থরম] 

&... 

মর্ডের পারিজাত। শুধু গন্ধে নহে' স্বরমা__ 

বর্বাবিষয়েই শ্রেষ্ঠ অচ সুলত সুগন্ধি কেশতৈল। 

ম্ল্যার্দি।--বড় এক শিশির %* আনা। ভাক- 

স্বাশুলাদি।* আনা। তিন শিশির মূল্য ২২ ছুই 

টাক।। মাশুলাদি ৮/* তের আনা । 

শুঞুবলভ-রসায়ন । 
 শুকররুই শরীষের সার জিনিষ। কাজেই শুক্র- 

ক্ষয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না।। শুক্রক্ষয়ে দেহ 

অবসন্ন, মন বিধন্ন' বর্ণের মলিনতা, ইন্ত্রিয়ের 
ছুর্ববলতা, মস্তিষ্কের বলহানি, শরীরে দারণ গ্লানি 

, প্রভৃতি উৎকট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, মানুষকে 

জীবন্ম ত করিয়! ফেলে। এই রসায়ন ওষধ শীস্ত 
শীত্র শুত্রব্বদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দুর করিয়া 

দেয়। এই জন্তই ইহার নাম শুক্রবলিত। এই 
শুক্রবল্লভ সেবনে গুরুধাতু গাঢ় হয়, ইন্ড্রিয়ের 

ক্ষীণত] ও দুর্বলত। দূর হইয়। যায়, মনের স্ফ্তি ও 

দেহের কাস্তি বৃদ্ধি পায়, উত্তেজনা ও ধারণাশক্তি 
আশানুরূপ বর্দিত হইয়। ধাকে। এর মাত্রাতেই 
ইহা উপকার অসুভব করা যাম়্। এক শিশির 
বুল্য ১২ এক টাক! মাত্র । শ্বাশুলাদি ।* আন! 

দেবভৌগ্য পারি 

আছে । সেই পারিজাত দেবরাজ ইন্দ্রের শচীরাণীর 
বকুল ৪ বকুলের সৌরত টাটকা 
ই মতই অটুট সুন্দর । 

পারিজ্লাত ।--এ ধেন 

সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ ! 
বঙ্গমাত। |- _বাঙ্গালীর 

“ব্লমাতা” সমস্ত বাঙ্গালার 
গৌরবন্বরূপ। | 

মিলন |__“মিলনের” 
সুবাস মিলনের মতই মনোরম! 

রেণুকা। আমাদের 

“রেণুকা" বিলাতী কাশ্মীরী- 
বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন 
অধিকার করিয়াছে। 

কামিনী -_যামিনীর জ্যোত্ম। 

সৌরতভে মধুর তর হইয়া উঠে। 
চম্পক |1-_-াপার তীব্রত। কেমন উজ্জ্বল- 

মধুরে পরিণত হস্টয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ ! 

বেল |__খবপন্ন গ্রীশ্মবেলায় "বেলার” গন্ধ 

যেন স্বগস্থথ আনিয়া দেয়। 

কামিনীর 

নামের অনুবাদ করি- 

লেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়। যায়। এই 
আমাদের «শেউতি গোলাপ” । 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১২ এক টাকা]। 
মাঝারি 9০ বাধ আনা । ছোট ॥* আট আন। 
প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহার হ্ুম্য একত্র বড় তিন 
শিশি ২॥* টাকা; মাঝারি তিন শিশি ২২ টাক] 
ছোট তিন শিশি ১০ পাঁচ সিক।। মাশুলাদি 
স্বতন্ত্র । আমাদের ল্যাভেগার ওয়াটার এক শিশি 
॥*০ আন, ডাক-মান্জল ।৩* আনা। অভিকলোন 
এক শিশি ॥ আনা, মাশুলাদি।/* আনা। আমা- 
দের অটো-ভি-রোজ, অটে। অব নিরোলী, এঅটে। 
অব. যতিয়, অটো! অব. খস্থস্, অতি উঞ্চাদেয় 
পদার্থ। এক শিশি ১২ এক টাকা, ডজন 
১* দশ টাকা। 

রোগীগণ স্ব স্থ রোগবিবরণ লিখিয়! পাঠাইলে, আমব1 অতি যন্ত্রসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা! পাঠাইয়া থাকি । 
ব্যবস্থা! ও উত্তরের জন্ত অর্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন। 

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী । 
ম্যানুফ্যাকৃচারিং কেমিষ্টস্। 

১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাত।। 



ধায়ী নহেন] 
0). বিষয়। পর্ান্ক। 

সজী চাষ ৬৫ 

1 চুণ সার ৭৩ 

উত্ভিজ্য ভেষজ্য ব্যবসায় ৭৫ 
গারস্থ ওবধাবলী ৭৭ 

সরকারী কৃষি সংবাদ ... ৮২ 

কাশ্মীর-কৃষি ৮৫ 

র্ পঙাদি ৯২ 

স|র-সংগ্রহ ৯৩ 

বাগানের মাসিক কার্য ৯৫ 
স্প্হিস 

৩ নিউক 

আষাঢ়, ১৩১৮ সাল। 

ও পপ 

| লেখকগণের মতামতের জন্ সম্পাদক 

এ 

| ২:০9 রি ৫ 

পত্রের নিয়মাবলী । 
“কৃষকের অগ্রিম,বার্ষিক মুল্য ২২। প্রতি সংখ্যার ঈগদ 

মূল্য ৬০ তিন আন। সাত্র। 

আদেশ .পাইপে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে গাঠাইয়া 
বার্ষিক মুগ্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টার্কা 
ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 
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কৃষি সহায়। 
কবি-সহায় বা (19161596075 00116. ধীনিকুঞ্ 

বিহারী দত্ত 8.৮.১.১) ( সম্পাদক, ' কৃষক? ও 130%8118% 69 
|. &. 4১১৯৯.) প্রণীত। কলিকাতা ইঙিয়ান গার্ডেনিং 
এসোপসির়েসন হইতে প্রকাশিত। মুলা ॥* আনা। যদি কোন 
জমিতে কি চাষ করিধেন। কি সার দিবেন। কত জমিতে কত 
বীজ আবশ্ঠুক, কোন সময় কি চাষ করিতে হইবে, কত 
অন্তর চারা রোপণ করিতে হইবে, কোন সময় কি প্রকারে * 
জল সেচন করিতে হইবে ইতা।দি বিষয় জানিতে চান, তবে 
এই পুস্তক কাছে রাখা আবশ্তক। এমন একথানি পুস্তক 
এপর্য্স্ত প্রকাশিত হয় নাই। 

“কৃষি সহায় সাধারণের বছদিনের অভাব মোচন করি 
য়াছে।” “বেঙ্গলি” 

তামাকবীজ |-__চুরুটের উপযুক্ত হাতান| ও নুযাত্র, নঙের উপযুক্ত লি তামাক প্রতি 

তোল! ১২ দ্রেণী তামাক তোল1॥০ 
মূল | ধোস্বাই লাল বড় উৎকৃষ্ট তোলা ।* পাউণ্ড ব। অর্ধসের ৪২। কাখির মূলা হুপ্বাছ। 

উতকুষ্ট লাল তোল! %* পাউণ্ড ২২ 
মটর।-__বিলাতি ও এযেরিকান পাউও ১/৯, ওলন্দা পাউও ॥০, কাবুর্লী সাদ! পউও 8*, পাটন। 

সাদ! 'পাউও ৬*। 
সীম।-_-ফেঞ্চ ছোট গাছে, গাছ পুর্ণ সীম, আমেরিকান সীম আউদ্দ (৯॥ তোলা। )%*। 
মরনুমী ফুল।__এষ্টার, প্যান্সি, ভাবির ক্স প্রভৃতি ৮ রকম ফুল বীজের বাক ৯/*; সটনের 

১২ রকম ফুলবীজের বান ৪|*, ল্যাণ্ডে থের ২* র্চম বীজের বাক্স 8|* টাকা॥ 

ম্যানেজার-_“ইগিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন? £-- ১৬৯ নং বভবাঞজার সীট, কলিকাতা 



১৬২ নং বহুবাজার ফ্রীট, কলিকাতা । 

মেশ্বর । 
নূতন বর্ষারস্ত হইতেই মেশ্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার 

ক্টপযুক্ত সময়। ধীহার! এক্ষণে ইয়ান গার্ডেনিং 
' এসোসিয়েসনের মেন্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন ব আছেন, 
তাহার। নির়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
সভারেণ মেম্বর হইলে-_ গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ বুকম ২০ 

» ফুলেরবীজ রন ২1০ 

শীতের বিলাতী সব্জীবীজ আমেরিকার 
টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স ৫1০ 

শীতের বিলাতী সটন কিন্ব। ল্যাণ্ডে - 
থের ফুলের বীজ ১ বাক্স ৪1০ 

শীতের দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২০ 
ডাকমাশুল ইত্যাদি ১০ 

৯৮ 

সাধারণ মেম্বর হইলে-_ 
গ্রীষ্ম বর্ধাকালের বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
» ফুলের বাজ টি ১০/৯ 

শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার 
টিনে মোড়াই কর এক বাক্স ২৪ রকম 
বিলাতী সবজী বাজ ৫|০ 

বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১0০ 
দেশী সজী বীজ ১৮ রকম ১%০ 

ডাকমাশুল ইত্যাদি ॥০ 

-১৭ 

এতছ্বযতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের ঘারা 
পরিচালিত বাঙ্গাল। মাসির পত্র “কৃষক” প্রতি মাসে 

এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন 

হইতে ন্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও যুল্য 
৫২ টাকার অধিক হইলে টাকায় /* এক আনা 
হিঃকমিশন পাইবেন। 

স্পেশ্তাল মেম্বর £--কৃষকের গ্রাহকগণ এসো- 

সিয়েসনের স্পেশ্তাল মেম্বর। তাহারাও বাঁজ 

গাছাদ্দি খরিদ করিলে কমিশন পাইবেন। 
সভারেণ মেম্বরকে বাধিক এক সভারেণ বা ১৫২ _._____ 

, টাকা, সাধারণ মেত্বরকে বাধিক ১*৯ ও স্পেশ্তাল 
"মেম্বরগণকে কষত্ঠের বাধিক মুল্য ২২ দিতে হয়।' 

গীল্ম ও বর্ধাকালের সক্ভী 
ফুল বীজ । 

লাউ, কুমড়া, বিঙ্গে, বরবটি, উচ্ছে, করলা 

চিচিঙ্গে, বেগুন মুক্তকেশী, ভুটা, টে'পারি, চাপা- 

নটে, ডেঙ্গ, শস! ইত্যাদি প্রতি প্যাকেট %* আন]। 

১৮ বরুকম একত্রে ১৮০ । 

শশী 

ফুল বীজ। 
বাল্সম্, জিনিয়া, কস্মস্, জিলাডিয়া. সন্ 

ফ্লাওয়ার, এমাবেন্থাস্, কককুন্ব, গ্লেব, এমারবেন্, 

রূডবেকিয়।, মিরাবিলিস, জলাপা, ক্লিটোরিয়া, 

মেরিগোন্ড প্রভৃতি প্রতি প্যাকেট 15 আনা। 

অর্ধ প্যাকেট %* আন । ১ বূকম একঞ্রে ১/০। 

পলা সা পপ 

দেশী বাজ অধিকাংশই গোবিন্দপুর পরীক্ষা - 

ক্ষেত্রে উৎপাদিত । বিলাঙী বাঞ্দগ আমেরিকা, 

ইংলগু জাপ্দানি, ফ্রান্স ও অগ্রেলয়ার যেখানে যেটা 

উৎকৃষ্ট ও এদেশের আবহাওয়ার অনুকুল তথা 

হইতে সংগ্রহ করা; সেই জগ্ঠই এখানক'র বাজ 

উৎকৃষ্ট হয়। 

আমাদের পরিচয় ;--সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামের 

সরকারী পরীক্ষাক্ষেঞঙ্জের সমুদ্ধয় বাগ এই এসো- 

সিয়েসন হইতে সরবরাহ কর] হয়। বিগত কলি- 

কাত ও বেনারস প্রদর্শনীতে এই বীজ সংগ্রহের 

জন্য আমাদের কৃষি-সমিতি স্বণপদ্দক পুরস্কার 

পাইয়াছেন। | 
. শি 8০ ৮৮ শিস পপর এ 

মুল্য তালিক। বিনামুল্যে পাইবেন। 



রূষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক রানা পত্র। 
স্যর 

পি পিপল সপ ৮০ ৪ বস প-5 - সা স্পা ০ 
1 সপ পরের হরর” এ ও 

পপ, উল ৮ 

স্পস্ট উহ সপ মর 

১২শ ূ আধাঁঢ়, ১৩১৮ সাল। ৩য় সংখ্যা 1 
মি ০১  স্্পস (পপ এ 

২৯ সে জপ শা সপ ৮ শপ পেশ পপ আসত 22 টিলা) ০ পপ শিস 

ভলম্ভজী জ্গাম্ন £ 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 

কুমড়া প্রভৃতি চাষের সাধারণ বিবরণ । 
মিঠা কুমড়া, বিলাতী কুমড়া_ 



৬৬ ক্কষক-_আধাঢ, ১৩১৮ । [ ১২শ খও ] 
০৯ 4 ১ সস ০ আসি শন ৮ ২ স্টিশস্ল শশ সি ৭ ২৩৮ 

মৃত্তিকা _তিটামাটী ও সব্ধপ্রকার পার ও এবং । আাঠাগ জমি রিড ভাল 

জন্মে। ইহার পক্ষে অল্োচ্চ ধরণের জমিই শ্রেষ্ঠ। এটেল ও দোঘাস উততয় 

মাটীই কুমড়াব্র পক্ষে উপযুক্ত । 

আকৃতি ভেদে মিঠা কুমড়। তিন রকম দেখিতে পাওয়৷ যায় । 
লম্বা ও গোল কুমড়। প্রায় বীরভূম ও বীকুড়া অঞ্চলে জন্মায় । হুগলী জেলায় 

গোল কুমড়ার চাঁধ প্রচুর পরিমাণে হর । বৈগ্যবাটীর হাটে এই কুমড়া: আমদ।নী 
হয়। পুর্ব্বঙ্গে একপ্রকার চাকারমত কুমড়া জন্মায় তাহা এক একটা ওজনে 

এক মণ পর্য্যন্ত তারি হইয়া থাকে! বৈদ্যবাটার কুমড়া চেত্র বৈশাখে আমদ]না 

হয়। পুবে কুমড়ার শ্রাবণ ভাদ্রে আমদানী অধিক হুইয়। থাকে । 

সার_-সাধারণ গোবর সার ও পুক্ষরিণীর তোল। যাটাই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। 
কাল নিরপণ--এদেশে মাঘ মাসে বীঙ্জ বপন করিয়। চৈত্র মাস মধ্যে মিঠ। 

কুমড়ার খুব বেনী ফলন হইতে দেখ! যাঁয়। বিজ্ঞ চাষী কখন কখন কান্তিক 
মাসেই কুমড়ার বীজ বপন করিয়। থাকে । গাছ জন্মিয়া ছোট হইয়া থাকে 

পরে মাঘ ফাল্তনে গাছ গঞ্জাইয়। উঠে ও ফল ধরে। শঁতকালে চার হইতে 

বিলম্ব হয় সেই জন্য কাত্তিক মাসে গাছ ৫য়াণী করিলে ভাল হয়। 
আবার টৈশাখ, জ্যষ্ঠ মাসে বীজ পুতিয়। ভাদ্র হইতে কান্তিক মধ্যেও কুমড়া ফলিতে 
দেখ। যায়। কিন্ত বাসস্তী ফলন অপেক্ষ। বর্যাতী ফলন অনেক কম হয়। 

বর্ধাকালে গাছ অতিশয় ধাঁপাইয়। যায়, স্থুতরাং সে গাছের ডগ! কাটিয়৷ খাইলে 
তবে ফল ফলিতে আরম্ভ হয়। বর্ধার সময় গাছকে এদেশে মাচায় তুলিয়৷ দিতে হয়। 

ইহার গাঁইটে গাইটে শিকড় জন্মে স্থৃতরাং লাউ কুমড়া গাছ মাটিতে লতাইতে 
পাইলে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক দু'র ব্যাপ্ত হয় ওনধিক ফল প্রসকে সমর্থ হয়। 

ক্ষেতের মধ্যে যে গাছটি সমধিক তেঞজস্কর সেই গাছের সুপুষ্ট কুমড়া বীজের 
জন্য রক্ষা কর] কর্তব্য। বীজের জন্ত তাল কুমড়া উৎপন্ন করিতে হইলে একট! 

গাছে ছুই তিনটির অধিক ফল রাখিতে ন্াই। বাঙলার সুনিপুণ চাষীরা বলে ষে, 

যে কুমড়াটী বীজ রাখিতে হইবে, সেটী যে ডগায় জন্মে, সেই ডগাটীর শিকড় 

মাটিতে বসিলে, এঁ ডগার দুই ঝ| আড়াই হস্ত পশ্চা্ভাগ হইতে কাটির মুল 
গাছ হইতে পৃথক করিয়। দিলে, ফলটা খুব বড় হয়। মাঠে যে লাউ, কুমড়া হয় 
তাহার ৬ ফিট »৬ফিট অন্তর মাদ। প্রস্তুত করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে 

কুমড়ার আবাদ করিতে ১* তোলা বীজ আবশ্ঠক হয়। প্রতি মাদায় ৫ কিন্ব! 

৬টি বীজ বপন করিতে হয়। চার। জন্মিলে যে চার! সর্বাপেক্ষা অধিক 

তেঞস্কর এমন দুইটি চার? রাখিয়া বাঁকিগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয় । 



চি জা সর শত সা জি 

শুয় সংখ্য। ] সব্জী চাষ।. ৬ 

ফলন__-এক বি! জমি যাহার মাপ ১৪৪ ফিট তাহাতে ৪** কুমড়া গাছ 
বসিতে পারে । গাছের মর! হাজা বাদ ৩০* গাছে ফল হইবে ধরিয়া! লইলে এবং 

প্রত্যেক গাছে অন্ততঃ ৩টার অধিক কুমড়া ফলিলে এক বিদ্বায় ১০** কুমড়া হওয়! 

অসম্ভব নহে । উহ1 হইতে পচ। ও থারাপ ফল বাদ দিয়াও আন্ুমাণিক গড়ে 

« সের ওজনের ৫** কুমড়া নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। 

দেশী কুমড়া, চাল কুমড়।, ছণাচি কুমড়া 
সৃত্তিক-ঘরের পোতার মাটি ও বাগানের জমিই উত্তম: সাধারণ দোয়"1দ্ 

জমিতেই ইহার চাষ হয়। ৃ 
সার--ঈবৎ ক্ষার মাী, আবজ্ঞনা, এবং গোবর সারই উপযুক্ত । 
কাল নিরূপণ-_€বশাখ, ক্যেষ্ঠ মাসের বৃষ্টির সময় বীজ বপন করিতে হয়। মা 

করিয়! বীজ পুতিতে হয়। প্রতি মাদায় ৪ কিন্ব। ৫টী বাজ পোত। বিধি । মিঠ৷ কুমড়ার 

অনুরূপ ইহার চাষ। মাটা অপেক্ষ। মাচ ব। চালেরউপরে কিছু অধিক পরিমাণে: 

ফল ফলে। ইহ] এদেশের লোকে শুক্ত ও অন্যান্ত ব্যঞ্জন র"ধিয়। খায় । কবিরাজের! 

বলেন অপক্ কুমড়! বিষবৎ্, পক্ধ কু্ম।গু অমৃততুল্য । কুম্মাগুখণ্ড রক্তপিত্ত পীড়ার একটি 

প্রধান ওবধ। কুমড়ার মিঠাই বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। এই কুমড়।শ্বেতবর্ণ ও লন্বা- 
কৃতি । পুর্বাঞ্চলে গোলাককৃতি একপ্রকার দেশী কুমড়া জন্মে। উহা খুব অধিক ফলে ॥ 

গ্িমা কুমড়া বা চুণা কুমড়া 
মৃত্তিক-__মাঠেই তাল হয়; দোয়শাস জমিতেই ইহার চাষ উপযুক্ত । 
সার--“পলিমাটীই" ইহার উত্তম সার। গোযর়ালের আবল্দনা ও সার রূপে 

ব্যবহার কর হয়। 

কাল নিরূপণ-_-ইহা ও ছণাচি কুমড়ার ন্যায় শাদা রঙের, কিন্তু মিষ্ট কুমড়ার স্যার 

চাঁক] চাকা । কাণ্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে লাউ, কুমড়ার মত মাদ। করিয়! চার! করিতে 

হয়, আর চেত্র মধ্যে ফল পাকিয়। পাছ মরিয়া যায়। ইহ! পূর্ববঙ্গের চর 
জমিগুলিতে অধিক জন্মাইতে দেখ। যায়। 

বীজ বপন ও অন্তান্তয পাইট মিঠ। কুমড়ার অনুরূপ । 

লাউ, কছ 
তিলে, তুম্বা, শিঙ্গে ইত্যার্দি নানাপ্রকারের শস। আছে 

মুত্তিক__ তিট। মাটী, বাগান ও উচ্চ মাটান জমিতে ভাল হয়। 

সার-_ঈষৎ ক্ষার মাটী, আইস জল, চাল ধোয়া জশ, গোবর সার এবং 

গোয়ালের আবর্জনাই উত্তম সার। 

৭৮ বর সপ জি সপ ও স" 



৬৮ কষক-_আবাড়, ১৩১৮। ১২শ খণ্ড 
পা সি টা অপ অপ সিটি উপ সি ব্রা সরল টি ৬ ক ক সি সি ৬০৯ হি সলনি ক ৬ বি তি সত জা তি ৯৫ লী ৯৮ শ ৮১১ ৯৮ এ মাসি সপ হাটা তা % তর ৬৪ 

কাল নিরূপণ ইহা শিশিরের খন্দ। তাঁতের সময়ও হয়। এদেশে লাউয়বের 

বীজ ব্সাশ্িন হইতে অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ মাসে পুতিয়া বার মাসই ফল থাইতে 

পাঁওয়৷ যায়। 

প্রত্যেক মাঁদায় & কিম্বা ৬টা বীজ পোতার নিয়ম । লাউ গাছ মাটীতে খুব 
অধিক বড় হয় না। শাদ। দেশী লন্বা লাউ খুব ফলে বেশী। গ্রীষ্মকালে এই 
লাউয়ের মাঠে চাষ হয়। বর্ষাকালে মাচায় যে লব! লাউ হয় তাহা মেটে লাউ 
অপেক্ষ। লম্বা! হয়। পুর্ববঙ্গে একপ্রকার লাউ আছে তাহা ৬।৮ ফিট পধ্যস্ত লম্বা! হয়। 

লাউ অনেক ব্যঞ্নে ব্যবহার হয়। লাউয়ের ঝোলের ঠাঁগ গুণ 
আছে। লাউয়ের চাটনি এবং রায়তা খুব উপাদেয়। হাকিমি মতে মাংসের 
সহিত লাউব্যবহার বড়ই উপকারপ্রদ্দ ৷ 

আর্্ হাওয়াতে "লাউ আকারে খুব বাড়ে। সুদক্ষ চাষীর এই কারণে 
মাচানের তলায় লাউয়ের নীচে গামলায় জল রাখিয়] দরিয়া থাকে । তাহার। ফলন 
বাড়াইবার জন্য লাউয়ের গাছে মধ্যে মধ্যে চাউল ধোয়।৷ জল, মাছ ধোয়। জল, 
পোড়ামাটি দিয়া থাকে । বীজের পরিমাণ, এক বিঘ। জমিতে লাউয়ের ক্ষেত 
করিতে ১* তোলার অধিক বীজের আবশ্তক হয় না। মাদায় গাছ 
জন্মাইয়। কমজোর প্রাছ গুলি তুলিয়া ফেল! হয় বলিয়৷ পরিমাণে বীজ কিছু 
অধিক আবশ্তক। 

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ক্ষেতের জমির খাজনা সমেত বিঘাপ্রতি ১২২ টাকা! 
ফুইতে ১৫২ টাকার অধিক খরচ পড়েনা। টচৈতে লাউ কুমড়ার কেবল মাত্র 
ছুই তিন বার জল সেচনের আবশ্তক হয়। সেই কারণে শ্রী সময় চাষে 
খরচও কিছু অধিক লাগে। তালরূপ ফলন হইলে এক বিঘা একট ক্ষেতে 
খরচ বাদ ৫০২ টাকার উপর আয় দ্রীড়াইতে পারে। সাধারণতঃ খরচ 
বাদ ২০২ টাকার নীচে লাত হয় না। নদীর চরে কখন কখন এক বিঘ! 
ক্ষেত হইতে ১০০২ চীক। পর্যস্ত মুনফ। হয়। 

শসা, ক্ষীরা 
মৃত্তিক-__ভিটা মাটি, বাগান ও উচ্চ মাটান জমিতে তাল হয়। দোয়'াস 

জমিই প্রশস্ত। মাক্ড়া শস! পশ্চিম দেশেই বেণা হয়। 

সার-__সাধারণ গোবর সার এবং গোয়ালের ছাই মাটি মিশ্রিত আবর্জনাই 

ইহার উত্তম সার। 
কাশ নিরূপণ-_মাকৃড়া শসা ছোট হয় আর দেশী শশ। বড় ও লম্বা হয়। 

চৈতে অপেক্ষা দেশী শশার চারা বৈশাখ ভ্যেষ্ঠে বসাইতে হয়। মাকৃড়। শস। 



৩য় সংখ্যা | ] সজী চাষ | ৬৯ 
ইউপি এ সবার ওরস সা উল উর পথটি এ বাই বা সস? সারি ক সপ বলা জজ শি উল আও অপি এ শি সস এ ছা স্পা আপ রী ক স পাস্তি পিন্চ লীন। কি তত ৯ লিজ শন ডা শা তি লজ রশ সি 

ফান্তন চৈত্ে ফলে, আর দেশী আহাড় হইতে উঃ মধ্যে ফলে। শসাকে 

পাল! ও ভূ"ই এই ছুই শ্রেণীতে বিভাগ কর! ঘাইতে পারে। 
পাল। শসা, বর্ধাকালে পালায় হয়, €্যষ্ঠ মাসে ইহার বীজ 

বপন করিতে হয়। ভূঁই শসা বৎসরে ছুই বার হয়-_টবশাখে 

একবার চারা হয় এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে আর একবার চার! 

হয়। বৈশাখী চারায় জ্যেষ্ঠ আবাড়ে ফল হয়, কাণ্তিকী চার। ফাল্তন 
চৈতে ফলে। 

পালাশসা অপেক্ষা ভুঁই শসার ফলন অধিক। শসা ক্ষেতের পাইট 
অনেক এবং খরচও অধিক। শসা ক্ষেতের ঘাস টাচিয়৷ গাছের মাদ। গুলি উচু 
করিয়া দিতে হয়। জল নিকাশের পথ পরিষ্কার থাকা চাই। ক্ষেতে জল 

বগসিলে শস। গাছ অতি শীঘ্র পচিয়া যায়। পাল শস! অনেক প্রকারের দেখিতে 

পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সবুজ লম্বা, শাদা ল্খ! কাটাযুক্ত সবুজ এইপ্রকার সাধারণতঃ 

দেখিতে পাওয়া যায় । দেশী পাল শসা ২ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কিন্তু বিলাতী 

আমদানী একপ্রকার এমারগ শসা আছে ইহার বর্ণ ঘোর সবুজ, পাকিলে 

ঈষৎ রক্তাত হয়, দেখিতে মনোহর, লম্বায় তিন ফিট পর্য্যস্ত হয়, তুলিবার পর 
অনেক দিন রঙের বৈলক্ষণ্য হয় না। আজ কাল অনেকেই এদেশে ইহার চাষ 

করিতেছেন। শসাক্ষেতে শিয়ালের উপদ্রব প্রায়ই হয়। এই জন্ত হইতে ফসল 

রক্ষা! করিতে হইলে শসাক্ষেত্তে রীতিমত বেড়া দ্দিতে হয়, ছুই তিন ইঞ্ছিঃ 

ফাক বাশের বেড়া দিতে হয় এবং মাচান ও তদুপরি টও বাধিয়া! রাত্রে ক্ষেতে 

পাহার। দিতে হয়। শসা চাষে যেমন পরিশ্রম আছে লাভ সমধিক, একবিঘ। 

শসাক্ষেত হইতে ১৫০২ টাক। পর্য্যন্ত লাভ হইতে দেখ! গিয়াছে, নুযুনকল্লে ৫০ 
টাকার কম লাভ হইবে না। 

ভূঁই-শসা_ভুঁয়েতে হয় বলিয়া ইহার নাম ভূঁই শসা। ছইরকম 

ভূ*ই শসা দেখা যায়, একরকম শাদা ও সবুজ মিশান রঙ, আকৃতি ঈষৎ বাক1। 

এ শসা গুলি ৬ কিন্বা ৮ ইঞ্চির অধিক বড় হয়না। আর এক রকম ইহ। 
অপেক্ষা ছোট সোজা গোলাকতি। ইহার খোস৷ পুরু, কচি থাকিলেও কাচ৷ 

খাওয়া যায়না । পাকিলে তরকারি থায়। সব শসাই কচি অবস্থায় কাচ! 
খাওয়া যায়। পাকিলে পাড় শসা বল! হয়, উহার তরকারি খাওয়। হয়। ভূ'ই 
শসাই ফলে অধিক বলিয়! ইহার চাষে পাল। শস। অপেক্ষা অনেক বেশী লাত হয়। 
মাঠে, ভূঁয়ে চাষ হয় বলিয়। ভূ*ই শসার ক্ষেতে জন্ত জানোয়ারের উৎপাত 
অধিক হয়। 



৭০ কৃষক-_আধাঢ, ১৩১৮ । ১২ খণ্ড। 
০ আট সে চি দি অিশ টি ২৭ ছক সি সিল এ পে সি * শি বি সি বটি বি আসি অপি হজ জর ইল সপ উপ অতি শত সত শা সী আপি পি আর আট পচ পা জট সপ পচ সত পরী বে ও পা ই আর সিল পিট পি তা সা 

বীজের পরিমাণ পাল! শন! চাষে ৫ তোল। বীজ বিঘা প্রতি যথেষ্ট । 

কিন্ত ভূ'ইশসা বীজ হাতে ছিটাইয়া বোনা হয় সেই জন্য বীজ ১, তোলারও 
অধিক লাগে। গাছ বাহির হইলে ক্ষেতের মাঝে মাঝে তেজাল গাছগুলি 

রাখিয়া অন্ত গাছগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে ক্ষেত টাচিয়া গাছের 

গোড়ায় গোড়ায় মাটি দিতে হয়। পালা শসার চারা মাদ! করিয়! বসান বিধি। 

খেঁড়ো 
মৃত্তিকা বেলে দোয়াাস ও চর জমি । 

সার--পলিমাটি উত্তম সার। শসাতে গোবর প্রভৃতি যে সার দেওয়া হয় 

ইহাতেও সেই দিতে হয়। 
কাল নিরপণ-_কাকুড় ফুটীর ন্যায় মাঘ, ফান্তনে ইহার চাষ। বৈশাখ, টজ্যষ্ঠ 

মাসে ফসল তৈয়ারি হয়। 

বীজের পরিমাণ-বিঘ। প্রতি তিন তোল।। ৪ ফিট অন্তর মাদ] দিতে হয়। 

থাইতে শসার মত। শসারমত কাচ! ও ব্যঞ্জন রাধিয়। খাওয়! যায়। বীরভূষে 
ইহ] খুব উৎপন্ন হয়। 

২/ ৬/ 

কাকুড়, কীকড়ী 
মৃত্তিক-_বালি দোয়াস.। নদীর চরে খুব তাল জন্মায়। 
সার_ _পলিমাটিই উত্তম সার। লাউ কুমড়ায় অন্য সারও দেওয়। হয়| 

কাল নিরূপণ-_চেত্র ৫বশাথ মাসে বীজ বপন করিতে হয়। 

চাঝের প্রণালী কুমড়ারই মত। ভূ'ই শসার মত বীজ ছিটাইয়। বুনিতে হয়। 
এক বিঘা জমিতে দশ তোলা বীজ বোন। হয়। মাটি সরল থাকা আবশ্তক 

কিন্ত অধিক আর্দ্র হইলে গ্রাছ পচিয়া যায়। আবশ্তকমত জল সেচন করিলে 

তাল হয়। কাচায় ইহার ব্যঞ্জন রশাধিয়। থায়। কীকুড় পাকিলে তাহাকে ফুটী 

বলে। তখন ইহ। গুড়, চিনি কিন্ব। মধু দিয়। থাইতে হয়। 
কাকৃড়ী কাকুড় প্রান এক জাতীয় ফল, উভয়ের চাষ একই প্রকার । কাক্ড়ী 

অনেকট। শসার আকার, একটু বাকা । পশ্চিম দেশে ইহার চাষ অধিক হয়। 

গোমুখ, ফুটা 
কাকুড় পাকিলে তাহাকে ফুটি বলে বটে, কিন্ত আসল ফুটিতে আর এই 

ফুটিতে তফাৎ আছে। কাকুড় কাচা অবস্থায় মি, তরকারি রাধিয়। থাওঝ। য়ায় 

কিন্তু ফুটি কাচ তিক্ত, ইহার তরকারি খাওয় যায় না। ফুটিলম্বা ও গোল এই ছুই 

রকম হয়। কাকুড় হইতে যে ফুটিহয় আসল ফুটি পাকিলে তাহ। অপেক্ষা নরম 

শা ০ ই সনি সরি দি টি ইটা ইজি তা পা ৬ 



কল সিসি আটা ছা ও লাস সস ত লাশ লা এ লস্ট তি পারছি লেস পদ পাশ পাসি 2 টি মরি বন বিটি পি পি ০১ সি 

৩য় সংখ্যা ] সজী চাষ ৰা. ৭১ 
শর পাদ শপনিশপিশি ৭ জাল পেস, পিজি আস শা এ 

ও বঙ অপেক্ষাকৃত, শাদ। হয়। গোমুখ, ফুটির কটা প্রকার মান্র। গোষুখ 

পাঁকিলে ফুটি অপেক্ষা! রঙ শাদা হয়। ইহার গাত্র সম্পূর্ণ মস্যণ,ফুটি ব1 কাকুড়ের 
ক্টায় ডোর কাট। হয় না! । চাধ প্রণালী কাকুড়েরই মত। পাকিশে গুড়, চিনির 

রস, ব1 মধু দিয় খাইতে হয়। 

তরমুজ 
ফান্তন চৈত্র মাসে বীজ বুনিতে হয়। €েবশাখ, ত্য্ঠ মাসে ফল পাকে। 

তরমুজ পাকিলে সবুক্ধ রঙ ঈষৎ ফিকে হয় এবং আঙ্ুলের টোকা দিলে ফাপা 
বলিয়া বোধ হয়। এদেশের মধ্যে গোয়ালন্দের তরমুজই খুব বড় হয়। এক 

একট ৩০ সের পধ্যত্ত হইতে দেখা গিয়াছে । আমেরিকান তরমুজেরও 

এদেশে চাষ হইতেছে । তাহার এক একটার ওজন ৫* সের পর্যযস্ত। ভাগলপুর, 

সাহারাণপুর ও সাঁজাহানপুরের তরমুজের খুব খ্যাতি অছে। পদ্মা, যমুন। 

প্রভৃতি বালির চড়ায় বালির ভিতর প্রকাণ্ড তরমুজ হইয়া থাকে । . মরুভূমে 
বালুকাস্তপ হইতে তরমুজ খু'জিয়া পথিক তাহাদের তৃষ্ণাদুর করে । চাষের জন্য 

বিঘ! প্রতি দশ তোল। বীজের অধিক আবশ্তক হয়ন]। 
তরমুজ অনেক প্রকারের আছে লম্বা, গোল এবং বোতলারুতি এই তিন রকমই 

সচরাচর দেখাযায়। গোয়ালন্দের তরমুঞ্জ লন্বাকৃতি, গোল অশবুমুজের চাষ হুগলী 

জেলাতেই অধিক, ২৪ পরগণায় গোল এবং লম্ব। ছুই রকমই আছে। লম্বা তরমুজ 
গুলিই আকারে বড় ভারি হয়। সাহারাণপুরে বোতলাকতি তরমুজ পাওয়। যায়। 

কুমড়ার ম্যায় ৪ কিন্া ৫ হাত অন্তর মাদা দিতে হয়। নদীর চরে এক বিঘ। 

জমিতে পচ। সড়। বাদ, বড় হইলে ৫** তরমুজ পাওয়। খিচিত্র কথা নহে ও 

ছোট হইলে আরও বেশী হয়। 

খরবুজা (লক্ষ) 
সুমিষ্ট লক্ষৌ খরবুজা, ফলের মধ্যে উপাদেয়। অযোধ্য! বা আধুনিক ফয়জাবাদ, 

লক্ষে, বড়বাকী প্রভৃতি জেলায় যেষে স্থান দিয়া ঘর্ঘরা, সরঘু ও শোণ নদী 
প্রবাছিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতীরম্থ চর জমিতেই প্রচুর পরিমাণে খরখুজ। 
উৎপন্ন হয়। খরবুজ! ঠিক আমাদের দেশীয় গোলাকার কীাকুড়ের ন্ায়। ইহার 
ইংরাজী নাম ৯%/9০$1780191) (সুইট মেলন)। অনেক স্থানে ইহ জন্মায় বটে, 

কিন্তু লক্ষৌয়ের থরবুজ। এবং সফেদ। আতম্মের সুমধুর রস, প্রায় অন্ত স্থানে আস্বাদন 
করিতে পাওয়। যায় না। 

চাষ এবং কাল নিরপপ--খরবুজা প্রধানতঃ নদীর চর এবং বালুকামক় 

জমিতেই উতকষ্ট জন্মায়। পশ্চিম দেশীয় কৃষকেরা মাঘের ১৫ই হইতে ফাস্তনের 



৭২ কৃষক- আষাঢ়, ১৩১৮। | ১২শ খণ্ড । 
ছি পন এসি রে ১ এপ ডল, এ, চাস রি, রস ত ্প 

শেষ মধ্যে নদীর চরে ছুই বা আড়াই হস্ত অন্তর একটী একটী মাদ! করিয়। 
তাহ! এক এক টুকরি পুরাতন গোবর সারে পুর্ণ করতঃ তাহাতে তিনটি হিসাবে 
বীজ পুতিয়! দেয়। আর আবশ্তক বোধ করিলে চার। না৷ হওয়। পর্ধ্যস্ত সময়ে সময়ে 
অল্প অল্প জলসেচন করিয়া থাকে। তরমুজ, খরমুজ, কীাকুড় প্রভৃতি খন্দ 

অধিক পরিমাণে অনাবৃষ্টি সহা করিতে পারে। পশ্চিমে বারিপাত খুব কম, 
কিন্তু তথায় ইহা পধ্যাপ্ত পরিমাণ জন্ময়। খরবুজা, কাকুড় এবং তরমুজ 

ধতই গরম বাতাল বহিতে থাকে ততই আকারে একটু বড়, পুষ্ট এবং সুস্বাছু হয়। 
বৈশাখ €্যেষ্ঠ মাসে পশ্চিম দেশে খরবুজার ক্ষেতের নিকট দিয়! গেলে খরবুজার 

সৌরভে প্রাণমন পুলকিত হইয়। থাকে । যিনি কখন লক্ষৌ নগরীর এই সমুদয় 
ক্ষেতের অবস্থ। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 

বাঙ্গালায় কালনিরূপণ এবং বপন প্রণালী-_বাঙ্গালায় বারিপাত অধিক হয় এবং 
কীটপতঙ্গাদির অধিক উৎপাত দেখিতে পাওয়। যায়। এই জন্য খরবুজ। অধিক হয় ন।। 

এদেশে পৌষ হইতে মাঘ মধ্যে যেমন একবার বৃষ্টি হইবে, অমনি নদীচর এবং 

তন্নিকটবস্তাঁ খোল। ময়দান গুলিতে পুর্ববোক্ত নিয়মানুসারে মাদাপ্রস্তত করিয়! পরিমাণ 

মত সার দিয়া ৩:৪টী হিসাবে খরবুঙ্জার বীজ পুতিতে হইবে। &ী সময় হইতে চার! 
গুলি ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে । খরবুজার গাছ দেখিতে ঠিক কাকুড় গাছের স্তায়, 
গোলাকার চাক। পাত বিশিষ্ট । ইহ! ত্রেমাসিক ফসল । ইহার বীজ প্রায় কাকুড়ের 
বীজের টায় কিন্তু অপেক্ষাকত ছোট ও মোটা । গাছগুলি লতাইতে আর্ত 
করিলে এ সকল ক্ষেত ভাল করিয়া কোপাইয়া, বা পাতা লতা কুটী প্রভৃতি যাহা 

কিছু সুবিধা হইবে তাহাই বিছাইয়৷ দিতে হইবে। উহার উপর গাছ লতাইয়!' ফল 

ধরিতে থাকিবে । নতুব! বালুকার উত্তাপে গাছ ব। ফল উভয়ই হাজিয়] যাইতে 

পারে। লক্ষ ছাড়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, আগ্র। জেলার নদীকুলেও প্রচুর পরিমাণে 
খরবুজ।৷ উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত মধ্যভারতের অন্তর্গত উজ্জয়িনীতেও খরবুজ। 

জন্মায়। কিন্ত এ সকল অপেক্ষা লক্ষৌ এবং আগ্রার খরবুজাই উৎকষ্ট। 
অন্তান্ত স্থানের ফল তত সুস্বাদু নহে। প্রক্কত লক্ষৌ এবং আগ্র৷ নগরীর খরবুজ। 
খাইবার সময় থাটি ছুগ্ধের সুমিষ্টত1 বা সুগন্ধযুক্ত ক্ষীর ভোজনের ন্যায় ভ্রম হয়। 

অন্ত প্রদেশে খরবুজার রপ্তানি ।-_ক্ষেতে লক্ষৌ খরবুজা পাকিবার প্রথম হইতে 
শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় বাজারে প্রতি সের ”* বিক্রয় হয়। খরবুজ] নূতন উঠিলে 
॥* সেরও বিকার । ফলগুলি দেখিতে গোলাকার, গান্রে কাল কাল দাগ আছে। 

এই ফল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিলে স্থানীয় মহান্রনের! প্রত্যহ শত শত টুকরি 

তত্রিয়। নানাস্থানে রেলওয়ে পার্শেলে রপ্তানি করিয়! বিস্তর টাঁক। উপার্জন করে। 

খাটী লক্ষৌ৷ খরবুজ। কলিকাতার বাজারে আমদানী হইতে কম দেখা যায়। 
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( পুন্ব প্রকাশিতের পর ) 

সগ্যোজাত চুণ বড়ই উত্তাপ সংযুক্ত ; এজন্য উহ1 ভ'াটী হইতে আনিয়াই জমিতে 
ন] দিয়া কোন স্থানে প!তল! ভাবে ছড়াইয়৷ রাখিলে বায়ু মগুল হইতে বায়ু ও 
কার্বনিক এসিড নামক বায়বীয় অল্প উহাতে. প্রবেশ করিয়। উহার উত্তাপের হাস 
করে ও স্বভাব পরিবর্তন করে। ইহা!তে উহার দ্রহন শীক্তিও কমিয়া যায়। 
বল! বাহুল্য, দুই চারি দিনের অধিক এরূপ অবস্থায় রাখা উচিত নহে । কারণ 

অধিক দিবস অনাবৃত স্থানে থাকিলে রাব্রিকালের শিশিরে চুণের উপরিভাগ জমাট 
বাধিতে কিন্বা বৃষ্টি লাগিলে সমস্ত চুণই ডেল বাধির়া যাইতে পারে । ডেল 
বাধিয়া গেলে, উহার কার্যকারিতা হাস হইয়াযায়। এই অবস্থায় উহ] ক্ষেত্রে 
প্রদান করিলে কোন স্থলে অধিক, কোন স্থলে অন্প চুণ পড়ে; তাহাতে ক্ষেত্রের 
সকল ফসল উহার উপকারিতা সমভাবে সম্তেগ করিতে পারে না। | 

বর্ধাগমের অন্ততঃ এক মাস অশ্রে কিন্ব। বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে যখন মৃত্তিকার 
আর্ত] না থাকিবে, এরূপ সময়ে ক্ষেতে চুণদিতে হয়। আর্রাবস্থায় মাটিতে 
চুণ দিলে, মাটি ও চুণে মিলিত হইয়! কঠিন ভেল। বাধিয়। যায়। চুণ কর্দম প্রধান 
অমিকে হালক। এবং বালু প্রধ/ন জমিকে অপেক্ষাকত সরস করে। চুণের স্বভাবই 
এই ষে কালক্রমে উহ। হুর্তিকার নিয়স্তরে তলাইয়৷ যায়। ক্ষেত্রে চুণ ছড়াইবার একটী 
বিশেষ প্রণালী আছে? ক্ষেত্র বখন শুষ্ক থাকিবে, তখন উহার উপরে আস্তে আস্তে 
চারিদিকে সমপরিমাণে চুণ ছড়।ইতে হইবে। বায়ুর বেগ প্রবল থাকিলে অনেক 
চুণ উড়িয়। যায়, সুতরাং সেরূপ সময়ে উক্তকাধ্য হইতে বিরত থাকিলে ভাল হয়। 

তাহ। ছাড়। চণ দিবার পুর্ষে একবার ক্ষেত্রে হল চালনা করাইয়া! লইলে আরও ভাল 
হয়। চুণ দেওয়! হইয়। গেলে, উহাকে মৃত্তিকার সহিত সমভাবে ও ুশ্মরূপে মিলিত 

করিবার জন্য বারন্বর জর্মকে চধষিয়! দেওয়া! বিশেষ আবগ্তক। এক দিনে 

বারম্বার লাঙ্গল ন দিয়া, চারি দিবস অন্তর একবার করিয়া লাঙ্গল দিলে 
অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার পাওয়। যায়। কারণ প্রতি ছুইবার লাঙল দিবার 
মধ্যবর্তী যে কয় দ্দিবস সময় পাওয়1 যায় তাহাতে নিয়স্থিত মৃত্তিকা! উপরে 
আসিয়। বায়ু মগুল হইতে অনেক বাম্পীর ও বায়বীয় পদার্থ গ্রহণ করিতে পাবে । 

৬ 
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তত তি কার যে দোষ ছিল, তাহা বায়মণ্ডল, আলোক ও সুর্যোত্তপ স্ব দ্বার 
সংশোধিত হইয়। যায়। অধিকন্ত সেই বিমিশ্রিত চুণও বাযুমগুল হইতে বহুল 
পরিমাণে কার্ধনিক এপিভ. সংগ্রহ করিয়! লইতে পারে। এইরূপে কয়েক দিন অস্তর 
মুদ্তিক] কর্ষণ করিলে, মুত্তিকাভ্যন্তর যভতট কষিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত মাটি 

পর্যায়ক্রমে সংশোধিত হইয়।৷ এবং বাহ্ পদার্থ সংগ্রহ করিয়। অধিকতর উর্বর 
হইয়। থাকে । 

চুণের সাক্ষাত অপেক্ষ। পরোক্ষ ক্রিয়াই অধিক । মুত্তিক মধ্যে এমন 
অনেক পদার্থ থাকে, যে তৎসমুদয় সার হইয়াও উদ্ভিদের উপকারে আসে ন।। 
তাহার। চুণের প্রভাবে উত্তিদের আহারোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয়। 

হিউমস € ঢ007)015) নামক মৃত্তিকায় যে অঙ্গারক পদার্থ থাকে তাহাও 
চুণের অভাবে কার্যকারী হইতে পারে না, বরং যেখানে এই হিউমসের আতিশয্য 
থাকে, অথচ চণের ও অভাব থাকে, সেস্থলে প্রথমোক্ত পদার্থের অন্্-প্রাচুরধ্য বশতঃ 
জমির ও উদ্ভিদের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই অস্্-প্রধান জষিকে ক্ষার জমি (95০97 
17১0) কহে। অস্্রাক্ত জমিতে চুণ দিলে, জমির অম্র-দবোষ কাটিয়া যায়, 
অধিকন্ত চুণের সংযোগ হেতু হিউমস্ বিগলিত হইয় উদ্ভিদের ব্যবহার উপযোগী 
হইয়া থাকে । মৃত্ভিকার অন্তর্গত সিলিকেট 1১118510 নামক যে ধাতব পদার্থ 
থাকে, তাহাও চুণের সংস্পর্শে আসিয়। বিগেন্িত হইয়। পড়ে। সুতরাং যে সার পদার্থ 
ইতিপূর্বে তাহাতে আবদ্ধ ছিল, তাহ। এক্ষণে উত্তিদের গ্রহনোপযোগী হইয়৷ থাকে৷ 

সৃত্তিকায় চুণ সংযুক্ত হইলে তন্ধ্স্থিত অনেক যৌগিক পদার্থকে উত্ভিদের 
ব্যবহারোপযোগী করিয়। দেয়; সুতরাং প্রথম প্রথম ইহ।র দ্বারা চাষ আবাদের 
বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্ত সেই জমি অল্প দ্বিন মধ্যে (দুই চারি বখসর) এমন 
ক্ষাণ ও নিস্তেজ হইয়। পড়ে ঘষে, তখন উহার কোল বকম পোষণ করিবার শক্তি 

থাকে না। এই জন্ঠ ইউরোপীয় চাষীর্দিগের মধ্যে একট। প্রবাদ হইয়। গিয়াছে থে 
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করিয়া তুলে বটে কিন্তু পুত্রকে ভিক্ষুকে পরিণত করে। 

চুণের তীক্ষতা বা উগ্রতা এবং প্রয়োগের পরিমাণ অনুসারে বিশ বৎসর 
পর্য্যস্ত উহার কার্যকারিতা থাকিতে দেখ! যায়। এইজন্য চুণ প্রয়োগ বিষয়ে 
বিশে সতর্কতার আবশ্তক। নূতন ও তীব্র চণের উত্তাপ ও শ্ীত্রতা হ্বাস হইতে অনেক 
সময় লাগে। তাহ! ব্যতীত তীব্র তার জন্ত মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত অনেক সার পদ্ার্থেরও 
ওণের হ্রাস হইয়। থাকে । 

অপরস্ত, চুণের তীব্রতা থাকিতে উহাতে কোন ফসলই জন্মিতে পারিবে ন1। 
তবে বর্দি আবাদ করিবার পুর্বে অধিক সময় পাওয়। যায়, তবে তীব্র চণ দিতে 
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ঘে সমুদয় কীট থাকে তাঠা বিনষ্ট হইয়া যায়। আমর নানাবিধ গাছ পালায় 
চুণ প্রয়োগ করিয়াছি তিন ভিন্ন অবস্থায় নুতন ও পুরাতন চুণ, অধিক ও অগ্প 
পরিমাণ প্রয়োগ করিয়াও দেখিয়াছি, সুতরাং চুণ হইতে কখন ভালফল পাইয়াছি 
আবার কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ভবিষ্যতে সে সকল ক্রমে আলোচনা! করিবার 

ইচ্ছা রহিল। ক্রমশঃ 

উদ্ভিজ্জ্য ভেিষজ্য ব্যবনায় 
শ্রীবিষ্জুচরণ ভড় লিখিত 

আজ কাল আমাদের দেশে চাকুরীই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। যেমন 

তেমন একটা চাকুরী হইলেই লোক সুখী হয়। মাস কাবারের পর টাক আনিতে 

পারিলেই হইল । সে টাকায় বোধ হয় যে, মাসের অর্দেক দিনও কুলায় না; 

তবে অমন চাকুরীর লাত কি? 

এমন স্বাধীন তাবে জীবিক। উপার্জনের পথ আছে যে, তাহাতে বেশ মনের 

সুখে ও শান্তিতে সংসার যাত্র! নির্বাহ করা যায়। চাকুরীর আশ। ত্যাগ করিয়। 

যাহার! বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহারাই চরমে বেশ ছুই পরস। সংস্থান 
করিয়। লইয়াছেন ইহা আমরা নিত্যই দেখিতেছি। ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতে হইলে 
বলিতে পার) যায় যেঃ কত নিরম্ন পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়। 

সামান্য ॥* আট আনা ১২ এক টাক। পুঁজি লইয়া চিনার বাদাম, ক!ব্লী মটর, 
ডালভাজা, অবাক জলপান, কুলীবরফ, কেরোসীন তৈল, আলু; দাল কড়াই, 
গুড় প্রভৃতি এবং ৪২1 ৫২ টাক! পুঁজি লইয়া কাপড়, গেঞ্জী ইত্যাদি ফেরি করিয়া 
স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে, এবং কিছু পুটজিও করিতেছে। পরে মুদির দোকান 

, খুলিয়া বসিতেছে এবং বেশ হুপয়দ। উপার্জন করিতেছে। কিন্তু আমাদের এরূপ 

অধ্যবসায় ও. মনের জোর নাই, আর আমর। এ প্রকারে ব্যবস। করিতেও ইচ্ছুক 
নই। তাহার কারণ অত কষ্টম্বীকার করে কে? আমরা কেবল অধিক মুলধন 
ফেলিয়া এক দোকান খুলিয়া শীপ্বই বড় মানুষ হইতে ইচ্ছা করি। লোতই 
আমাদের অবনতির প্রধান কারণ। আমর। অধিক মূলধন পাই না! এবং সেরূপ 

ব্যবসাও .করিতে পারি না। পরে সাত পাঁচ ভাবিয়! সাম।ন্য বেতনের চাকুরার 

অন্য দ্বারে তারে ঘুরিয়। বেড়াই। 



৭৬ কষক-_আধাঢ়, ১৩১৮ । নদ খণ্ড | 
*৬ ভিটা গভির লতি ৪ তত 27 1৭ বুশ ি৬ 7 ১ পস্স ক 

এখন পর্যন্ত ৫ ভেষজের ব্যবসায়ে কেহ তেমন লিপ্ত হন মর নাই। এই ব্যবসার 

দিকে কেহই তেমন লক্ষ্য করিতেছেন না। বোধ হয় মনে করিয়াথাকেন যে 

ইহ| বেদেদিগের ব্যবসায়, ইতর শ্রেণীর লোক তিন্ন তদ্রলোকে কেন ইহা 

করিবে? কিন্তু ভদ্রসস্তানগণ যদি এই ব্যবসায়ে মনোযোগ দেন তাহ! হইলে 
এই ব্যবসায়ে ভবিব্যৎ উন্নত্তির বিশেষ আশ। থাকে । এই ব্যবসাটী বেশ 

আয়কর। কিন্তু ইহ। সত্বেও একার্য্যে কেহই এখন পর্য্যস্ত হস্তক্ষেপ করেন নাই। 

অতি অল্প আয়ের চাকুরী না করিয়া, যর্দি গাছ গাছড়। সংগ্রহ করিয়। 

কলিকাতায় আনিয়া ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় কর। যায় তাহ! হইলে বেশ দুপয়সা 
উপার্জন করিতে পারা যায়। তভেষজের ব্যবসায় অনেকের বেশ জীবিকা! 

চলিতে পারে। বিশেষ কিছু পু*দ্রির আবশ্তক হয় না। সামান্য পু'জিতেই এই 
ব্যবস। চলিতে পারে।' লোকসানের এমন কিছু সম্ভাবনা ইহাতে নাই। তবে 
সতর্কতা, বিবেচনা ও কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কোন মহৎ কাব্য সম্পন্ন হইতে 
পারে না। অন্ত ব্যবসায়ের ন্যায় এই ব্যবসায়েও সেই সমুদয় গুণের আবশ্যক | চাষ 

কর পরের কথা, উপস্থিত যে সব গ।ছগাছড়। বনে জঙ্গলে জন্মাইতেছে তাহাই সংগ্রহ 

করিতে পারিলে বোধ হয় বড় বড় ব্যবসায় চলিতে পারে। বনৌবষধি গাছড়। 
এচুর পরিমাণে জন্মিয়। থাকে । এই সকল গাছড়াকে বিশেষে রূপে অনুসন্ধান 

করিয়া বাহির করিতে হয় না। এই সকল গ[ছড়া যেখানে সেখানে, পথে, ঘাটে, 

মাঠে, বনে, জঙ্গলে ও পাহাড়ে জন্মিয়া থাকে । এই জন্য এ সযুদ্ধয়ের নিমিত্ত 

বিশেষ কিছু পরিশ্রম করিতে হয় না। কেবল সংগ্রহ করিয়। আনিতে পারিলেই 

হইল। এক খতুতে সকল প্রকার গাছ জন্মায় না। এক এক খতুতে এক এক 
প্রকার গাছ জন্মিয়া থাকে । কিন্তু গাছড়। সংগ্রহে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ 

দৃষ্টি রাখ। আবশ্যক । 

যেখানে বীজ আবশ্তক, সেখনে বীজগুলিকে প্রথমে বেশ পরিষ্কার করির়। 

পরে রৌদ্রে বেশ শু করিয়া কুটাকাটা গুলিকে কুলায় পাছড়াইয়। বস্তায় পুরিয়! 
রাখিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হইবে । এরূপ না করিলে শীঘ্র 

পোকা লাগিয়। নষ্ট হইয়। যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা । পক্ষান্তরে এরূপ নিয়মে 
রাখিলে অনেক দিন পর্য্যস্ত রাখা যাইতে পার যায়। যে সকল গাছের মুল 
আবশ্যক, সে স্থানে প্রথমে মূল গুলিকে তুলিয়৷ বেশ করিয়। মূলের মাটী ধুইয়। 
ফেলিয়া পরে কাটী কুটী বাছিয়া শুদ্ধ করিয়। বস্তায় পুরিয়। রাখিতে হইবে এবং 

মাঝে মাঝে হাওয়ায় কিন্বা রৌদ্রে দিতে হইবে। যে গাছের ছাল আবশ্বক, 
প্রথমে গাছ হইতে ছাল ছাড়াইয়া ছাল গুলিকে বেশশুফ করিয়! বস্তায়, কিন্বা 

ছাল লম্বায় বড় হইলে (আঁটী বাধিবার মত হুইলে,) আটী বাধিয়া রাখিতে 



ওয় সংখ্যা ]. খাহ য উষধাবলী। । ৭৭ 
হও শর, সত, ভ্। জপ শত তব পি কসম এ? 

হইবে। ঘে সকল গাছের পাতা আবশ্যক প্রথমে গাছ হইতে পাত। 1 তুলিয়। 

ডাল পাল! বাছিয়! বস্তাবন্দি করিয়। রাখিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে রৌদ্র 

কিন্ব। হাওয়াতে দিতে হইবে । 

এই সকল বনৌষধি গাছ গাছড়া ভারতের বাহিরে অনেক স্থানে রপ্তানী 
হইয়া থাকে। কলিকাতার বড় বন্ড বণিকগণ প্রতি বৎসর কত শত মণ ঝুঁচিলা, 

হরিতকী, বহেড়ী, আমলকী, চালমুগর1, ভেল1, আদ, শুট, বেল্ট, পিঁপুল, 

চিরেতা, অগুরু ও ক্তুল প্রভৃতি ও কত প্রকার গাছের মঠ] রন্তানী করিয়। 

থখাকেন। আমাদের এ সকল দেখিয়াও টৈতন্য হইতেছে না। আমরা কেবল 

ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া! বসিয়া! আছি। আমাদের ঘরের পার্খেই প্র সকল জঙ্গল 
কেবল চক্ষুতে দ্রেখিতেছি। আর অপর লোকে আসিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখ 

হইতে এ সকল জিনিস সংগ্রহ করিয়। লইয়া বাইতেছেশ। মাড়োয়ারী খণিকগণ 

জঙ্গলের জঙ্গলীর নিকট হইতে হরিতকা, বহেড়া, আমলকী ও কুঁচলে ইত্যাদি নাম 

মার মূল্য দিয়া খরিদ করিয়। দেশ বিদেশে চালান দিয়া কত পয়সা রোজগার 

করিতেছে । আমরা এ রূপে সংগ্রহ করিয়। বিক্রয় করিতে কেন পারি ন। তাহা 

কে বলিবে! 

পাঠকগণের মধ্যে কেহ যদ্দি বনোৌবধির ব্যবসায়ে ব্রতী হন, তাহা হইলে কার্ধ্য 
ক্ষেত্রে দেখতে পাইবেন যে এব্যবসায়ে লাভ ছাড়! লোকসানের সম্তবনা কম। 

যে সকল দিনিসের অধিক কাটতি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাহ বিশেষ আবস্তক । 

থে, তপ্ত 

াহৃস্থ্য ওষধাবলী * 

অতিসার-- বেলশঠ, জায়ফল, জীরা, মুখ! প্রত্যেকে সমান পরিমাণে আতপ 

চাউলের চেলুনী দিয় বাটিয়া ৫ রতি বটিকা করিবে, কপূরের জল দরিয়া ৩ ঘণ্ট 
অন্তর ৯টী করিয়। খাওয়াইলে অতিসার বন্ধ হয় । অবশ্ত বয়স তেদে মাত্রার হাস 
করিতে হইবে। 

শিশুদিগের--জন্য বটের ঝুরির টুকরা ৪81৫টী, মৌরি ৪1টী, বেনার মূল 
৪।৫টী টুকরা একত্রে আতপ চাউল ধোয়াজল দিয়! হাত ঘস1 করিয়! দিনে ২৩ 
বার থাওয়াইলে বন্ধ হয়। 

০ এই প্রসঙ্গে আমরা কবিরা শ্রীযুক্ত লনরঞ্জন সেন লিখি৩ কতিপয় গাছ গাহুড়ার মুটিষোগ 
এস্থলে সঘ্রিবেশিত কিলাম। 



৭৮  ক্কষক-_আষাঢ়, ১৩১৮ । টা চি । 
সিন চস দেন কত কি এসি জা 

অজীর্ণ_শশঃ [কের টু ১, পানা ১, তা লবণ ১ জল দিদা লেবুর রস 

দরিয়া বাটিয়1%* আনা পরিমাণ বটিক। জল কিব্ লেবুর রস দিয় সেব্য। 
কাগজী বা পাতি লেবুর রসে /* আন! সৈন্ধব বা বিট লবণ দিয়! খাইলে 

উপকার হয়। 

লবঙ্গ ও বিট লবণ ১, মৌরী ১, যোয়ান ১, সিদ্ধি ১, লেবুর রসে বাটিয়! ৫ রতি 
বটিকা করিয়৷ আতপচাউলের চেলুনীর গল সহিত সেবন করিলে অপাক নিবারণ 
হইয়! ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। 

অনিদ্রা-_স্থশুনি শাকের ঝোল খাইলে স্ুনিদ্রা হয়। 
তেলাকুচার পাতা, কাঁচ। হলুদ কোন তৈলের সহিত ফেনাইয়। মস্তকে ও পদে 

মালিস করিলে নিদ্র। হয় £ ক্ষুদে পেঁয়াজের রস পদ তলে মালিস কারিলেও হয়। 

অল্প পিত্ত-_চা খড়ির গুড়া %* আনা বা সোড। ৬০ জল দিয়। খাইলে 

পেট-খু'চুনী, কড়ার নিচে কামড়ান, গল। ও বুক জ্বালার শান্তি হয়। বহুকালের 
পুরাতন চুণ ১ তাগ, পুরাতন তেছুল গ|ছের চট ভগ্ম ১ তাগ, %* মাত্রায় 
পলতার রস ও ডাবের জল অন্ুপানে সেবন করিলে অধ্রপিত্ত ভাল হয় ও খুব 

যন্ত্রণার সময়ে ২ ঘণ্টা অন্তর এ পুরিয়া খাইলে অক্শুল উপশম হয়। রাত্রে 
ধনে, নাল্্তে ও মিছরি একত্রে ভিজাইয়] প্রাতে থাইলে বিশেষ উপকার হয়। 

অর্শ _খোস1 তোল। কৃষ্ণ তিল বাটা ॥* তোলা, মাখন ॥* তোলা, মিছরি ॥ 

তোল] নাগেশ্বর ফুলের রেণু %* আন একত্রে খাইলে উপকার হয়। 
কুকুর শোকার রস গাওয়। ঘ্বতের সহিত পাক করিয়া! বলিতে দিলে উপকার 

হয়। 

আগুনে পোড়া__আামের কেণীর জল করিয়া! রাখিলে এ জল পোড়া 

স্থানে দ্রিলে তৎক্ষণাৎ জ্বাল! যায় ও ফোস্ব। হয় না। হাসের ডিমের কুসুম, ঘ্ৃতকুমারীর 

রস এবং মাখন একত্রে ফেটাইয়৷ পোড়া স্থানে দিয়! তুল দিয়! বাধিয়! দিলে 
জ্বালা বায়। 

আমাশায়-_বিহি দান।।* আনা, ঈষগ গুল ।০ আন, বাবলা আট11 আনা 

মিছরি ।* আনা, /।* তপায়। গরম জলে সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়] প্রাতে ছ'কিয়। 
শিশির মধ্যে রাখিতে হইবে, অর্থ ছটাক মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অস্তর সেবন করিলে ২1৩ 
দিনে রক্ত আমাশায় নিশ্চয় আরোগ্য হয়। 

কচি কুলের পাতা *%*, যোয়ান ৮%*, পসন্ধব লবণ ₹১* আনা, গোল 

মরিচ /*, জল দিয়! বাটিয়! খালি পেটে সেবন করিলে ২৩ ছন্দে উক্ত রোগ 
আরোগ্য হয়। | 



শখ আজ আস আট ৯ ৩ আদি উপপিইআা জিত ৩৩ 

ওয় সংখ্যা।] গা হয উষধাবলী | | ৭৯ 
পে সি সরচি হত আব ই সে চপ সু ই সপ জানি ইনি এ 

একশিরা -আপাঙের নিক ধাধিলে তাল রালগারারা পাতা, নিশিন্দ 
পাতা, বেলপাতা, ধুতুর1 পাত অল্প বাটিয়! বূটির মত করিয়! আগুনে সেকিয়া 
কোষে বাধিলে ব্যথা ও ফোলার উপশম হয়। 

এ ডেলাগা- লবঙ্গ, যোয়ান, মৌরি, হরিতকী, আমল!, চিরতার ফুল, যবক্ষার, 

সোহাগার থে প্রত্যেকে সমানভাবে একত্রে মিশা ইয়। ২ রতি করিয়া জলের সহিত 

দিবসে ২৩ বার সেব্য। 

কাউরের ঘা__শোরগোজ] জলের সহিত বাটিয়। প্রলেপ দিলে ৩1৪ দিনে 

ভাল হইয়া যায়। কচ্ছপের খোল। পোড়াইয়] খ।টী সরিষর তৈল দিয়! লাগাইলে 
আরোগ্য হয়। 

কান পচ ও ব্যথা-বাঘের গোপ এক গাছি কানের মধ্যে প্রবেশ 

করাইলে তৎক্ষণাৎ যস্ত্রণ। দূর হয়। 

ঘোড়ার বিষ্ঠার রসে অর্ধ রতি সমুদ্র ফেণ চুর্ণ দিয় এ রন কর্ণের মধ্যে দিলে 

ষন্ত্রণ! যায, প্রতি দিন কর্ণ পরিক্ষার করিয়! শাযুকের পৌঁট। সরিষার তলে ভাজিয়! 

ক্র তৈল ২৩ ফেটা কাণের মধ্যে দিলে কাণের পুজ পড়া ভাল হয়। 

কামল (ন্যাব! )--আনারস অর্ধ ছটাক চিনির সহিত প্রত্যহ ২৩ বার 

থাইলে ২ & দিনের মধ্যে ফল হয়, মেদ্ি পাতার ধস থাইলেও হয়। 

পলতার রস, ক।চ। হলুদের রস ও চুণের জল একে প্রতাহ ২ বার খাইলে 
অতি সবর আরোগ্য হয়। 

কাশ--ব5, জ্যেষ্ঠমধুং পিঁপুল, কুড় প্রত্যেকে সমানভাবে একঝ্রে মিশাইয়! /০ 

আন] মাত্রায় মধুর সহিত দিনে ২৩ বার অবলেহনে উপকার হয়। 

শিশুদিগের-_-ময়ুবপুচ্ছ ভম্ম ও হাল তুলসী পত্রের রস মধুর সহিত অবলেহন 

করিতে দিবে । 

কৃমি_-পলাশ বীজ, সোমন্রাঞ্জ, বন যোয়ান, বিটলবণ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমান 

সমষ্টির, সম পরিমাণ জাঙ্গি হরিতকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়। ইহার এক আনা পরিমাণ ; 
ছোট খেজুর গাছের গেঁড়ো ও চুণের জল অথব! আনারসের পাতার রস ও ু 

জল সেবন করিলে কমি বেশ আরোগ্য হয়। 

খোস- আকন্দর আটা, গাজা, মোষছাল বা নিম পাতা সরিষার তৈলে 

ভাজিয়৷ তৈল ছ'1কিয়। লইবে, এ তৈল খোসে লাগাইলে ২৫ দিনে ভাল হইবে। 

ঘবংরী-_সানছে শাকের নীকড় ৩৪ রতি শ্বেত চন্দন ঘসা একত্রে বাটিয়! 

দিবসে ২ বার সেবন বিধি! 



৮০ ক্কষক-_আষা?, ৯৩১৮। |] ১২শ খওড। 

গরল-কাগ। হলুদ, নিম পাতা ও আয়াপানের পতা | বাটিয়া গাগাইলে 

ভাল হয়। 

গলাভাঙ্গ1-_কচি কুল পাত৷ থিয়ে তাঞ্জিয়। চুর্ণ করিয়া সদাসব্বদা এ ঢ্র্ণ 
মুখে রাখিলে ভাল হয়। 

গ। বমি বমি _সৌরির জলে ফুখড়ি ঘবিয়! খাইলে তাল হয়। 

িফলার ও ধনে তিজার জলে কিছু মধু প্রক্ষেপ দিয়! খাইলে ভাল হয়। 

ঘা _ধুনা, সরিষার তৈল, মোম, আকন্দর আট] একান্র ফুটায়] মলম করিয়। 

লাগাইলে ঘ1 তাল হয়। 

চষিপোকা মেটে সিন্দুর লাগাইলে চষি পোকা সারে। 

চোকউঠ| _রসত, ঘ্বতকুমারীর রস, ২৩ রতি আফিম একত্রে মিলাইয়া 

চক্ষুর চারি দিকে প্রলেপ দিলে ৩1৪ দিনে চোক উঠ। আরোগ্য হয়। 

.. চৌয়। ঢেকুর__মিছরির জলে ৫৬ট: গোলমরিচের গড়! দিয় পান করিলে 
ভাল হয়; অথব। লেবুর রূসে সৈন্ধব লবণ দিয়! থা ইলেও হয়। 

টাকপড়া_-প্রথমে ডুমুর পাত! দিয়! ঘষিয়৷ জবা ফুলের কলি ঘপিয়! দিলে 

ভাল হয়? কেম্রুত্তে, হীরাকস, ছোট পেঁয়াজ ও চিনি একত্রে বাটিয়। টাক স্থলে 

প্রলেপ দিলে ভাল হয়। 

ঠুন্কো--পুরাতন স্বত, সফেদা ও আফিম একত্রে প্রলেপ দিলে নিশ্চয় ঠুন্কে! 
আরোগ্য হয়। 

ঠোঁট ফাটা--মাখন ও ২।১ রতি ফট.কিরি চূর্ণ মিশাইয়। প্রলেপ দিলে 
ঠোট ফাটা নিবারণ হয়। 

ধাতে পোকা-_বড় পানার শিকড় ও কপূর একত্রে পোকার গর্তে দিলে 

পোক। মরিয়া যায়_-গোল মরিচ চর্ণ ও কপ্পর্র দিলে উপস্থিত যন্ত্রণা কমে-াতের 
পোকার জন্ত গাল ফুণিলে আফিম ও মুসব্বর একত্রে গরম কয়! প্রলেপ দিলে 

ভাল হয়। 

পাকুই- রাত্রে শয়ন কালে বাতাস! চুর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে আরোগ্য 

হয়; কেবল তেল নেকড়া দিয়। রাখিলেও বিশেব উপকার হয়। 

পা ফাটা আমের আটা ও মোম ফাট। স্থানে দিলে আরোগ্য হয় মোম ও 

ধুন। একত্রে গালাইয়া দিলে ও হয়। | 

পিত রদ্ধি__ধনে, মিছরি ও নালতে ভিজান জর খাইলে সারে । 



তয় সংখ্য। 1] খাহ সথ্য উষধাবলী | ৮১ 
া ৯ পতি পপর 

_পিপাস। নারিকেল, জলে ধনে ও [জি নিস তিজাইয়। ৭ পরে প্র জল 
ছশাকিয়। পান করিলে উৎকট পিপাসার শাস্তি হয়। 

পেট জ্বাল।_ ধনে, আমল! ও চিরত। একঝ্সে তিজাইয়া এ জলে কিছু চিনি 

দিয়। খাইলে পেট জ্বাল উপশম হয়। 

পেট ফাঁপা সোর! গুলিয়া নাতির'চারিদিকে প্রলেপ দিলে পেট ফাপা 

বন্ধ হয় ও বাযুনিঃসরণ হইয়া! পেট ফাপা কমে; সোরা, আমলা, নিশাদল ও ক্ৃষঃ 

তিল বাটিয়। এরূপ প্রলেপ দিলেও হয়। 

পেটব্যথা_হরিতকী, বহেড়া, আমলকী ও লবঙ্গ প্রত্যেকে সমান জলে 

ভিজাইয়! রাখিবেন ১ পরে ছাণাকিয়া লইয়া একটু কপূর ও ৫1৭ ফৌট। চুণের জল 

মিশাইয়। সেবন করিলে পেটব্যথ। কমিয়। যায়। 

বুক জ্বালা--** আনা সোডা। জলের সহিত খাইলে বুধ জ্বাল। সারে । 
বুকে ব্যথা__ষক্ঞভ্মুরের আটা লাগাইলে বুকের ব্যথা! ভাল হয়; জায়ফল 

ও বেলের শিকড়ের ছাল বাটিয়। প্রলেপ দিলে বুকের ব্যথা আরোগ্য হয়| 

বোলতা কামড়ান _কাল কচুব আট। এ স্থানে দিলে আরোগ্য হয়। 
তাবপিন তৈল কি কেরোসিন দিয়! মর্দন করিলে জ্বাল! শাস্তি হয়? 

মাথ। ধরা__পিপুল ও শ্বেত-অপরাজিতার মূল মনসা পাতার রসে বাটিক্ব। 

গরম করিয়। প্রলেপ দ্বিলে মাথ। ধর। ছাড়ে । 

মুখের ঘা-__ ভেড়ার ছুপ্ধ লাগাইলে ছই তিন দিনে আরোগ্য হয়, জাতিপাতা। 
খয়ের, সোহাগার টখ একত্রে দ্বতের মহিত পাক করিয়া এ দ্বত মুখে লাগাইলে 

ভাল হয়। 

মুত্ররোগ-_ নিলবরি সুরা স্থল পদ্মের পাতার রসে ব!টিয়। নাভির চারিদিকে 
প্রলেপ দিলে প্রআাব হয়। 

মেচেত1_ রক্ত চন্দন, বটের কুঁড়ী ও দ্বতে ভাজা মন্ছুর দাল ্ধে বাটিয় 
প্রলেপ দিলে মেচেতা আরোগ্য হয়। 

আজকালকার কালে বৌ-বিয়ের এই পরম কল্যাণকর ওষধাবলীর কথ? 

জানেন না বলিলেই চলে। কোন ওষধ তাহার। আদ প্রস্তুত করিতে জানেন লা, 
অনেকে নাম পধ্যস্তও জানেন না। 

বড় এলাইচের খোসা, রাধুনি, লবঙ্গ, তৈ, কালমেখ, সমুদয় সমান ভাগ একজ্রে 
জল দিয় খুব মিহি কিয়া বাটিয়। বটী করুন ব। নিমকি গজার মত করিয়। রৌদ্র 

শুগ্ক করিয়া লইবেন। সপ্তাহে ছুই দিন স্তন দুপ্ধের সহিত অল্প করিয়া শিশুর্দিগকে 
খাওয়াইলে তাহাফের শরীর ভাল থাকে ও যকৃত দোষ হয় না। 

শ্রীজনরদ্ধন সেন, কবিরাজ । 
৯১ 



৮২ কষক- আষাঢ়, ১৩১৮ । 1 ১২শ খণ্ড। 

সরকারী কৃষি সংবাদ । 
৭ 

কাটা শূন্য মনসা- _ইতিপুব্বে কাটাশৃন্ঠচ মনস! সম্বন্ধে আমরা আলোচন। 

করিয়াছি। আমেরিকাতে ইহার চাষের পরীক্ষা হষতেছিল ; এক্ষণে 
বঙ্গদেশে কটক, পুরী, চাইবীসা, সাবর এবং রাচি কৃবিক্ষেত্রে কাটাশুন্ত মনসা? 

চাষের পরীক্ষা হইয়াছে । মনস৷ ছুই জাতীয়। এক জাতীয় মনসার ফল হয়ঃ 
অন্য জাতীয় মনসার ফল পরিপুষ্ট হয় না। সাত প্রকার ফলশুন্ এবং চারিপ্রকার 

ফলপ্রস্থ মনসা] বিদেশ হইতে আমদানী কর হয় । পচা, হাজ। বাদ সর্বসমেত 

৩৯টি গাছ লইয়া পরীক্ষা হয়। উল্লিখিত ক্ষেত্র সম্কুহে সেইগুপি পরীক্ষার জন্য 
বিভাগ করিয়। দেওয়। হইয়া ছিল,__ 

কটক নে রঃ ক টী্ ৮ 

পুরী নী টির দু টু ৫ 

চাইবাসা রী ৪ ৫ ১০ 

সাবর হি ঠা এ রঃ ৮ 

ঘাটি ্ নি রি রর ৮ 

যে গুলির ফল পরিপু্ট হয় লা, সেই জ।তীয় মনস! গুলি এখানে বেশ তাল অবস্থায় 

পৌঁছ্য়াছিল এবং মাটিতে বসাইবার পর তাহাদের শিকড় গঙ্জাইয় শীত মাটিতে 

ধরিয়। গিয়াছিল, কিন্তু ফে গুলি ফল্প্রন্থ তাহার একটি গছও বাচে নাই। 

র"চি ক্ষেত্রের ভগল।স্ সাহেব ১৯০৯ সালের ৭ই অক্টোবর গাছগছলি পাইয়া 
সবগুলি জমিতে বসাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটা। মরিয়া যাঁয়। প্রত্যেক 
ন্নিবস বেকালে সেগুলিতে জল দেওয়া হইত । ১৫ দিনের মধ্যে গাছগুলির 

প্রত্যেক চোক হইতে ছোট ছোট কলা বাহির হহয়াছিল। কিন্তু সেগুলি যখন 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিপ তখন তাহাতে চুলের মত কাট! দেখা গেল। শাতকালে 
মার্চমাসের পুর্ব পর্যযস্ত তাহাদের বাড় বৃদ্ধি স্থগিত ছিল। শ্রীক্ষারন্তে গাছগুণি 
ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িতে লাগিল এবং এই সময় তাহাদের গারে কোন প্রকার 

কাটার চিহু দেখা বায় নাই; তবে প্রত্যেক গ্রস্থিতে একরূপ কন্টকবব্ 
অংশ বাহির হুইল। সেখ্পি কিন্ত কণ্টক নহে, অতিশয় নরম এবং বোধ হয় 

পৌঁমশ্পিক পত্রের রূপান্তর মাত্র । গাছগুপি এখন বড় হৎয়াছে এবং এই সকল গছ 
হইতে শাখ। প্রশাখার টুকর। কাটিয়া কলম করিয়া লইলে নূতন গাছ তৈয়ারি হইতে 
পারিবে। 



ওয় সংখ্যা । ] সরকারী কি সংবাদ । ৮৩ 
দত তে সর্ট ও ঠা টি ছি সরহর পা সি 

১৯০ ৭ সালে কালিকনিয়! হইতে কতকগুলি কাটাশুন্ঠ ম মনস। 1 গাছ আনান হয়। 

েইগুলি সাববর ক্ষেত্রে পতিত.জমিতে রোপিত হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে গাছ 

গুলি রোপিত হইয়। ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে ২ ফিট পর্য্যস্ত বড় হইয়াছিল? 

প/ছের গায়ে চোক হইতে ষেসকল কলা বাহির হইয়াছিল সে গুলির পরিমাণ 

৪৬ ইঞ্চ এবং ৮ টি কলার ওজন ২ সের ৯ ছটাক। ১৯৭ সালে রোপিত ১২ট। 

গ[ছ হইতে ২ বৎসরে ৫৪টা শাখ। কণ্তিত কর। হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে হইৰে 

যে, দুই বৎসরে প্রায় আঠার সের গবাদির খাদ্ত মিলিন। ন্ুতরাং এখানে 

মনসার চাষ গবার্দির খাদ্য হিসাবে খুব আশাপ্রদ্দ নহে। 

বশাচিতেই ইহার পরীক্ষা কথ্চিৎ সফলত। প্রাপ্ত হইয়!ছে বলিয়া বোধ হয়। 

কটকে ও স।বরে ফল কিছুতেই আশানুরূপ নহে । অন্যত্র, সকল স্থানেই ইহার 

গাছ মরিয়া গিয়াছে । অনুমান এই যে, এই গাছ বর্ধাকাগে আনীত হইয়াছিল 
বলিয়। এ দশ। প্রাপ্ত হইল। ভিব্যতে গ্রীষ্মের প্রারস্তে ফেব্রুয়ারি মাসে মনসা গাছ 

আনীত হইবে। 

কাসাভা__কাসাভ। বা শিমুপশানু চাষের উপর অনেকের বেক 

পড়িয়াছে। এই সঈশ্বন্ধে মতামত জানিবার জন্ত অনেকে আমাদিপকে পত্রাদি 
লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমর! অদ্যাবধি কাসাত1 সন্ধে সুনিশ্চিত কিছুই 
বলিতে পারি নাই। গতর্ণমেন্ট বিবরন্বী পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম ষে, এই 

খন্দ অত্যন্ত অনাবৃষ্টিনহ এবং ইহার ফলনও খুব বেশী এবং ইহ! অসময়ে ও আন্র- 

কষ্টের দিনে মনুষ্য গবাদির খাগ্ক ষোগাইতে পারে। আমর! আমাদের গোবিন্দপুর 

বাগানের ক্ষেতের ধারে ধারে যে কাসাতা ব1 শিমুল-আলু চাব করিস়্াছিলাম তাহ। 

হইতে কোন স্থিরসিক্ধাস্ত করিতে পারি নাই বস্ততঃ আমর। কাসাভ। সব্খন্ধে 

এতাবৎকাল অন্ধ বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিয়া আসিতেছি। 

এক্ষণে ১৯০৯১ সালের কৃষি ধিষয়ক উন্নতি সন্বন্ধীয় বিবরণী হইতে জানিতে 

পারিতেছি য়ে, শিমুল আলুর চাষ অধিকাংশ প্রদেশেই আশানুযায়ী ফলপ্রদ হয় 

নাই। এই খন্দ যে অত্যধিক অনাবৃষ্টিসহ বা ইহা যে দুভিক্ষ কালে একটা 
প্রধান অবলম্বনীয় খাদ্ত তাহ। বিয়া বে।ধ হয় না। বোম্বাই প্রদেশের সমস্ত 

কষিক্ষেত্রে ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল-- কোথাও ইহা তাল রকম জন্মে নাই। 

উৎপন্ন যুলের পরিমাণ এত অল্প যে ইহার চাবে কোন লাভ হওয়া সম্ভব নহে। 
পঞ্জাবে চারিটি প্রধান কেন্দ্রে -অন্বালা, গুরুগ্রাম জেলার ধারেয়!, পাঠান 

কোট এবং লায়ালপুরে কাসাভ। চ;ষের বিধিধ প্রকার পরাক্ষ। করা হইয়াছে। 

এখানে উইয়ের উপদ্রবে কাসাভ। চাষ হওয়। সুকঠিন। ডাগের কটিং হইতে গাছ 

জমায় কিন্তু ইহার মুল উইয়ে নষ্ট করে। পঞ্জাবে শুকৃনা জায়গায় এই গাছ 



৮৪ কষক-_আবাঢ়, উট টা খণ্ড। 
৪ ও 

মরিয়া যাইতে দেখ! গিরাছে। যেখানে জল সেচনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল 
তথাও ফলন।খুব অধিক নহে--একর প্রতি ১০,০০০ পাউও্ড--কমবেণী ৫,০*০ সের 
মাত্র। বঙ্গদেশে কোথাও ম্বতশ্ত্র ভাবে ক্ষেতে কাসাতার চাষ হওয়ার বড় অসুবিধা 
আছে। গাছগুলি বড় ভঙ্গপ্রবণ ; একটু প্রবল বাতাসে ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়' 
যায়। 

সয়বীন- _ইহা এক প্রকার বরবটি জাতীয় পিম__গব।দি ও মানুষ সকলেরই 
খাদ্য। ইহার দাল করিয়া খাইতে খুব উপাদেয়। এপিয়! মহাদেশই ইহার জন্মভূমি ; 
এক্ষণে যবীপ, মাঞচুরীয়। ও জাপানে ইহার খুব আদর হইয়।ছে ও প্রচুর চাঁ হইতেছে । 
সিশ্বী জাতীয় উত্তিদ হিস।বে ইহার চাষে জমির উর্র্বরত! বৃদ্ধি হয়। গবাদি পশুর খাছ 

হিসাবে ইহার চাষে উপকারিতা আছে। বোম্বাই প্রদেশে যে জমিতে ভুক্টার আবাদ 
হয়, সেই সব জমিতে ছুইটী ভুঙ্রা শ্রেণীর মাঝে মাঝে এবং বঙ্গদেশের চা-বাগান 
সমূহে “চ1” গাছের ভিতর যদি এই সিমের চাষ কর যায়, তাহা হইলে এককালে 

ছুইট। ফসল পাওয়। যায় । ইহাতে জমির উর্বরত। কমিয়া ন| গিয়া বরং বৃদ্ধি হয়। 

এসিয়! মহাদেশের পুর্বাংশে ও চীনদেশে খাছ্যশস্ত হিসাবে ইহার আদর দিন দিন 
বাড়িতেছে। 

সাধারণ শশস্ত সংবাদ- _-আধাঢ় মাসের মাঝামাঝি সর্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে। 

আমন ধান ও ঠৈহমস্তিক ফসলের জন্য জমিতে চাষ দেওয়! সুচারুব্ূপে চলিতেছে 

শারদীয় খন্দের জন্ত অনেক জমি তৈয়ারি হইয়] গিয়াছে । যুকজ্রাজ্যে ইক্ষুর 
অবস্থা তাল। পুর্ব ও পশ্চিম বাংলায় রৌত্রাভাবে “চা' আবাদের ক্ষতি হইতেছে । 

পঞ্জাবে ক্ষেত্রস্থ ফসল ভালরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। মুলতানে তুলা এবং জোয়ার 

ক্ষেতে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে এবং ক্ষতি করিতেছে । বোম্বাই বিভাগেও সুবৃষ্টি 

হইয়াছে বলিয়। শুন। যাইতেছে । মান্দ্রাজেও ক্ষেত্রপ্ত ফসলের ক্রমশঃ তাল 

অবস্থাই দেখা যাইতেছে। থাগ্ধ শস্তের মূল্য সমগ্র ভারতে প্রায়, সমতাবেই আছে? 
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৩য় সংখ্যা]. কাশ্ীর-কুষি। ৮৫ 
৩৮... ৩ ছি লাস এ শর ও সি 

০ ০সপপিল শী শট? শশী শী আশ সী সস ০ ০ ০. ২ সত শ ০ পজ্ প্র | সপ শচশ শ তত ৬৩০ পা আশ পপ ৯৮ শা - 

আষাঢ়, ১৩১৮ সাল 
পপ ০৭৯ পর সপ সপ পপ. স্ ড় সপ  -. "পপ 

চল 5 শশা ৮ শা ৮ সপ াশীশি - মি 

ক।শ্বীর-রুষি 

কাশ্মীর সন্বন্ধে অনেকের অতিরঞ্জিত ধারণ। রহিয়াছে । কেহ কেহ ইহাকে ভূন্ব্গ 

বলিয়। থাকেন। কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক শোভায় কাশ্ীরের 

কতকগুলি স্থান জগতে অদ্বিতীয়। কিন্তু কাতপয় ইংরাঙ্জ গ্রন্থকারের পুস্তকে 

কাশ্মীর দেশের যে সমুদ্রয় চিত্রিত বর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, প্রন্কৃত কাশ্মীরে 
তাহাদের অধিকাংশেরই তুলন। খু'জিয়৷ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সমুদয় 
চিত্র যে কতকট। কল্পনাসম্ভৃত তাহ খলিলে অতুযুক্তি হয় না। প্রকৃত কাশ্মীর দৃশ্যে 
একট সন্কীণতার ভাব নাই ;গাছ ঘর অথব। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সজ্জিত গাছ পালার 

মত একটা কৰ্তিম পারিপাট্য নাই ইহাবিশাল, বিস্তৃত, দিগন্তব্যাপী ; অপরাপর 

সীমান্ত প্রদেশের 2্তায় ইহাতে নগ্রতার চিহ্ু নাই; এখানে প্রকৃতি দেবী নানাবণে 

বিভূষিত। 
. যাহা হউক, এক্ষণে কাশ্মীর দেশের বিবরণ সংক্ষেপতঃ আলোচন। কর। যাউক। 

কাশ্মীরের পুরারস্ত ও ইতিবৃত্ত প্রদান কর৷ এখানে অনাধশ্তক। ইহ] বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে কাশীর অনেক বিপ্লব ও পরিবর্তন দেখিয়াছে। হিন্দুর পর 

মুসলমান, মুসলমানের পর শিখ এবং শিখের পর ইংরাজ কাশ্ীর অধিকার 
করিয়াছে। কাশ্মীরের বর্তমান রাজা ভোগরা বংশীয়। ইহার পূর্ব্ব পুরুষ 

মহারাজা গোলাপ সিংহ প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যে ইংবাজের নিকট হইতে 
কাশ্মীর কিনিয়া লন। পুরাতন হিন্দু রাজ্যের চিহ্ন স্বরূপ এখনও মার্তগ্ের বিশাল 

মন্দির, রামপুরের মন্দির ও আরও কয়েকটি ছোটখাট মন্দির কঙ্কালসার হইয়া 
দ্রগ্ডায়মান রহিয়াছে । পাগবদিগের নামের সহিত কাশ্মীরের অনেক স্থানের নাম 

ঘন সংগ্লিষ্ট। ইহার মূলে যাহাই থাকুক, ইহা স্থির নিশ্চয় যে পুরাতন কাশীর 
পাও্পুত্রগণের পরাক্রম ও শৌর্য্যবীর্যের বিষয় অনবগত ছিল ন1। 



৮৩ কষক-__আমা৮, ১৩১৮। | 6১২ খণ্ড। 
ঠা ছডি ২৬০ হা আট হা উরি বাটি খাটি "ইসা পপ বান্টি শি লা লগ লী হাতি লা 

কাশ্মীর, প্রবেশ 1 করিখার দুইটি রাস্তা আছে_ তাহার মধ্যে 7 মোগল সআাটদিগের 

রাস্তা একটি । ইহ] কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়। পীরপঞ্জল পাহাড় অতিক্রম 

করিয়া কাশ্মীরকে পঞ্জাবের সহিত যুক্ত করিয়াছে । এই রাস্ত। এখন অল্প লোকেই 

ব্যবহার করিয়া থাকে এবং অনেক স্থানে ইহ] দুরারোহ। অপর ব্রাস্তাটি রাওলপিগ্ডি 
হইতে আর করিয়। কাশ্মারের রাজধানী শ্রীনগর পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ইহ] ১৮ ফুট 

বিস্তৃত এবং ইহাতে ছুইটি ছুইটি টোঙ্গা, অর্থাৎ দ্বি-অর্খ পরিচালিত বিশেষ প্রকারের 

যান, চলিতে পারে । রাওলপিগি যে নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলের একটি স্ুবৃহৎ সন 

তাহ? অনেকেই জানেন । সাধারণ লোকে ইহাকে পিগ্ডি বলিয়। থাকে । কাশ্মীর 

যাইতে হইলে প্রথমতঃ পিগি হইতে ৩৯ মাইল ব্যবধানে মরী পাহাড়ে যাইতে 

হয় এবং পুনরায় মরী হইতে (২০ মাইল দূরে) কোহাল! নামক স্থানে ইংরাজ 
রাজ্য ছাড়িয়। কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে হয়। কোহাল। একটি নদীতীরবর্তাঁ স্থান; 
এখানে যে লৌহসেতু আছে, তাহার পর পারেই কাশ্নীর রাজ্য । কোহাল! হইতে 
শ্রীনগর ১৩২ মাইল । ইহার মধ্যে ৯৭ মাইল রাস্তা (অর্থাৎ কোহালা হইতে 

বারমূল। ) ঝিলম (€ পুরাতন বিতস্ত!) নদীর পার্খদেশ দিয়া গিয়াছে । বাকি ৩৫ 
মাইল রাস্তা অনেকটা সমতল ভূমির উপর দিয়া ও জনপদের মধ্য দিয়! শ্রীনগর 

পর্যযস্ত গিয়াছে । ঝিলমই কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ নী । ইহ] কাশ্মীরের দক্ষিণে 

ভেরীনাগ নামক পার্বত্য অঞ্চলের ঝরণ। সমূঠ্বে ক্রোড়ে জন্মলাভ করিয়।৷ কাশ্মীর, 

সীমাস্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদ্দ অতিক্রম করিয়। সিন্ধনদে মিলিত হইয়াছে । কাশ্মীর 

রাজ্যের মধ্যে ১২২ মাইল অর্থাৎ ভেরীনাগ হইতে বারমূলার নিয়ে কিয়ন্দুরে কিচ্ছম। 
নামক একটি স্থান পর্য্যন্ত ঝিলম বাহনোপযোগী । তাহার পরেই ইহার বারিরাশি 

উন্নতাঁবনত শৈলরাজজির €ক্লাড় অতিক্রম করিয়। ভীষণবেগে প্রবাহিত হইতেছে । 

এই স্থান হইতে কোন প্রকার জলযান চল! অসন্তব। কিচ্ছমা হইতে অনতিদুরে 
মোহর! নামক স্থানে এই উদ্দাম জল প্রবাহ হইতে তাড়িৎ শক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা 

হইয়াছে ও তাড়িৎও সংগৃহীত হইতেছে । কিন্তু এপব্যস্ত রাজপ্রাসাদ আলোকিত 
করা ব্যতীত এই তাড়িত শক্তি কোন কল কারখানায় নিয়োগ কর! হয় নাই। 

কাশ্মীরের চারিদিকেই বিশাল পর্বত শ্রেণী । উত্তরে নাঙ্গ। পর্বত ২৬,১৮২ ফুট 

উচ্চ, দক্ষিণে গোয়াস্ব্রারী ( ১৭৮০০ফুঃ ) ও অনস্তনাথ (১৭২২১ ফুঃ)3 শেষোক্তটী 

একটী বিখ্যাত তীর্থ। পূর্বদিকে হরমুখ পর্বত ( ১৬ ৯০৩ ফুঃ) ও পশ্চিম দিকে 
পঞ্চনদ ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পর্বতমাল।। যাহাকে প্রকৃত কাশী 
অথব। কাশ্শীর উপত্যক1 বলে, তাহ! প্রায় ৮৪ মাইল লম্বা! ও ২*-২৫ মাইল চওড়া। 

মস্ত কাশ্মীরের বর্গফুল ৮*১৯** বর্গ মাইল। উত্তর হইতে দক্ষিণে ৩১০ মাইল এবং 
পুর্ব হইতে পশ্চিমে ৪০* মাইল। জন্ব, কাশ্মীর ও কয়েকটি সীমান্ত জেল! লইয়! 



৩য় সংখ্যা ।] কাশ্শীর কষি। ৮৭ 

কাশ্ীর রাজ্য ; ইহাদের বর্গকল যথা ক্রমে ৫২২৩, ৭১২২ ও ৪৪৩ বর্গ মাইল হইবে 

তিনটি সমান্তরাল পর্বতমালা কাশ্মীর দেশের উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্বে 
প্রসারিত হইয়। রহিয়াছে । ইহার সর্ধ উত্তরে কারাকোরাম পাঠাড় ; কারাকোরাষ 
পাহাড়ের সর্বোচ্চ শূর্গ,__মাউণ্ট গডউইন অষ্টেন। ইহাই পৃথিবীর মধ্য দ্বিতীয় 

সর্বোচ্চ শৃঙ্গ । কারাকোরামের নিয়ে ছইটি সমান্তরাল পর্বত শ্রেণী উত্তর পশ্চিমে 
ধাবিত হুইয়াছে। এইগুলি হিমালয়ের অংশ । 

সমস্ত পাব্বত্য প্রদেশেই দেশের বর্গফলের অন্থপাতে প্রক্কত পক্ষে চাষের জমি 

অনেক কম। কাশ্শীরেও তত্রপ। ঝিলমের উভয় পা্ববস্তা অত্যন্ত ৩টে পাহাড়ের 
গার্র কাটিয়৷ স্তরেস্তরে জমি প্রস্তত কর] হয়। তাহাতেই চাষ হইয়া থাকে। 

বন্ততঃ সিদ্ধু ও গঙ্গার অস্তবতাঁ বিশাল সমতল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়। হিমালয়ের দ্বিকে 
অগ্রসর হইলেই এই প্রকার স্তর চাষ (1101709 0811152008% ) অচিরেই নয়ন পথে 

পতিত হয়। পঞ্চনদের বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সমূহের পৃষ্ট ওয়া্জিরাবাদ ছ্রেসন ছাড়া ই- 
লেই ঈষৎ আন্দোলিত বলিয়া বোধ হয়। রাওলপিগ্ডির ২।৪ স্টেগপন পুর্ব হইতেই 
ভূপৃষ্ঠের এই আন্দোলন বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতেই ভূপৃষ্ঠ অসমতল 
হইতে আরন্ত হইয়াছে । রাওলপিও ছাড়।ইয়। মরী পাহাড়েয় দিকে যাইতে যাইতে 

কতকগুলি স্তুবিস্তৃত ময়দান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক সে€লি 

সমতল নহে। মরী পাহাড় পৌছিব।র অনেক পূর্ব হইলেই স্তর চাষ নয়ন গোচর 

হয়। টঙ্গ। রাস্তার দিকে ঝিলমের তীরে এরূপ চাষ অপেক্ষারত অল্প, অন্ত তটেই 

অধিক। এই সমুদয় স্থানের গৃহগ্ডলির একটুকু বিশেষত্ব আছে। গুহগুলি স্তর 

গাত্রেই নির্মিত। দেওয়া: কাষ্ঠের, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা, অথবা মৃত্তিকা এবং টুকর' 

পাথরের টতয়ারী। দরজ। প্রভৃতি শ্তরের উন্মুক্ত দিকে অবস্থিত এবং পশ্চাতের 

দেওয়াল একেবারে. পর্বত গাত্রে সংলগ্ন । ছাতের উপর মাটি ফেলিয়া পিটিয়। 

দেওয়। হইয়াছে এবং ইহ। ইহার উপরবস্তা স্তরের সহিত সমক্ষেত্রে অবস্থিত । প্রধানতঃ 

ইহার কারণ এই যে, বৃষ্টির জল উপরবর্ভা স্তর হইতে নামিয়। আসিয়! ঘরের" প্রাচীরে 

আঘাত করিতে পারে না। ছাত বহিয়। ঘরের সম্মুখে গড়িয়া নিম্মব্তাঁ স্তরে 
চলিয়! যায়। গৃহগুলি প্রায়ই অত্যন্ত নিয় এবং জানালার সংখ্য। অত্যন্ত অল্প । 
এইরূপে তৈয়ারী করার অন্ততম উদ্দেগ্ত এই যে দারুণ শীতের সময় তুষার-কণা-বাহী 

প্রচণ্ড বাতাস ঘরের মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হইয়৷ পুরবাপী গণকে আকুলিত 

করিয়া তুলিতে পারে না। অবশ্ত এই প্রকারের গৃহ মফঃস্বলেই দৃষ্ট হইয়। থাকে 

সহরের মধ্যে গৃহ অন্ঠ ভাবে প্রস্তত। 

কোহাল। ছাঁড়াইয়া কাশ্ীর রাজ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমতঃ কির পর্যস্ত 

বড় বেশী চাষ আবাদ রান্তার ধারে দৃষ্ট হয় না। দোমেল পর্য্যন্ত প্রায় এইরূপ । 



এ সি আী ৯টি সি ভিটা স্যাটি টি পি ও ৮ হি” 

৮ কষক-_আঘাঢ়, ১৩১৮ । রঃ ১২শ খও | 
নি ভান এগ ৩৯. এদিক ৯১ ০টি জা তি এ 

দবোমেলেই কুকগঞ্গা আপিয়া বিলমের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। দোমেলের পর 

হইতে ক্রমশঃ চাষ আবাদ বেনী হইয়াছে এবং যেখানে টঙ্গ! রাস্তা নদী তট 
হুইতে সরিয়। গিয়াছে, সেই থানেই প্রায় ধান ভূট্! প্রভৃতির চাষ দেখিতে পাওয়া 
যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কোহাল। হইতে বারমূল। পর্যস্ত টঙ্গ! রান্ত৷ 
ঝিলমের তট দিয়া গিয়াছে । রাস্তার একদিকে গগনম্পশী হিমালয়ের পর্বত 
রাজি ; অন্য দিকে ২০০ হইতে ৫০০ ৬০* শত ফুট নিয়ে ঝিলম নদী বিষম বেগে 

প্রবাহিত হইতেছে । অনন্যন্ত পথিকের অনেক স্থানে ইহ] দেখিয়। হর্দকম্প 
উপস্থিত হয়। এই সমুদয় স্থানের স্বাভাবিক অবস্থা একূপ নহে যে, অধিক 

চাষ বাস হইতে পারে। কিন্তু বারযুল৷ হইতে টঙ্গ। রাস্তা উপভ্যক। অতিক্রম 
করিয়। চলিয়াছে। প্রঁস্থানে রাস্তার উভয়পার্থে ধান, মকাই, লঙ্কা, কড়মশাক, 

মোরগফুল প্রভৃতির চাধ পথিকের নয়নগো্জর হইয়] থাকে । যাহার সখের জন্য 

কাশ্মীর পর্যটন করিতে যান তাহারা ইহ।|র অধিক কাশ্ীরের কবি দেখিতে 

পান না। তবে গুলমার্গ নামক পার্বত্য শ্বাস্থ্যাবাসে গমন করিলে ইহ অপেক্ষা 

কিছু অধিক চাষ দেখিতে পাওয়! যায় । 

আমাদিগকে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কাশ্মীর যাইতে হইক্জাছিল। এই কার্ধ্য 

জঙ্গলসংরাস্ত। সুতরাং নিকটবত্তা টঙ্গ রাস্তা হইতে অধিকাংশ সময়েই ৫০।৬০ 

মাইল দূরে এবং সময়ে সময়ে এমন কি দেড়শত ছুইশত মাইল দুরেও যাইতে 
হইত। সুতরাং কাশ্ীরবাসীগণের কৃষিপ্রণালী দেখিবার সুযোগ যথেষ্টই 

হইয়াছিল। উপত্যকার মধ্যে অনেক স্থানেই সামান্য আন্দোলিত ক্ষেত্র আছে। 
অপরাপর ক্ষেত্রগুলি পর্বত হইতে দুরে কিন্ব। পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত । 
শেষোক্ত প্রকারের ক্ষেত্রকে খাড়ওয়! বলে । সমতল ক্ষেত্রের ও খাড়ওয়ার মৃত্তিকার 

মধ্যে গঠন প্রণালীর তফাৎ আছে। পর্বত হইতে দৃরবস্তী ক্ষেত্রের জমি অপেক্ষ। 
খাড়ওয়ার জমি সময়ে সময়ে উৎকষ্টতর বলিয়। বোধহয় । খাড়ওয়ার জমির 

গঠন অনেকট। আলগ।; সমতলের জমি তদপেক্ষা কঠিন। ইহাদ্বিগকে যথাক্রমে 

বেলে দোয়াশ ও কাদ। দোয়াশ বলিতে পারা যায়। আমর! বিগ্রেষণ দ্বারা জানিতে 

পারিয়াছি ষে কতিপয় স্থানের জমি সমধিক পরিমাণে নাইট্োজেন যুক্ত । এই 
সমুদয় প্রায় নিবিড় অরণ্যের নিয়ভাগে অবস্থিত । 

কাশ্ীরে নিকলিখিত ফসল গুলি উৎপাদিত হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের 
অবগতির জন্ত প্রত্যেক ফসলের নামের পার্খে উহার কাশ্শীরী প্রতিভাবা ও 

আন্দাজ যে পরিমাণ জমিতে উৎপাদিত হইয়। থাকে তাহার বর্গ ফল প্রদত্ত 
হইল। অন্ধ গুলির অধিকাংশই [47618005511 01 [291)1771 হইতে 

গৃহীত হইয়্াছে। সুতরাং বর্তমান সময়ের অঙ্কের সহিত কিছু পার্থক্য 



৩য় সংখ্যা রর কাশ্মীর ক্ষি ! ৮৯ 
এ রতি রসি ক লি ৬ জানি শি তত শীত পি চি ৯ জি জা পলিন্ড শী 

হইতে পারে। কিন্তু আমাদের উদ্দেস্ট যখন  কাশীরের সঠিক কবি 

বিবরণী লেখ নহে, তখন এই অঙ্ক সমুদয় হইতেই কাশ্মীর কৃষির 
অনেকট। আভাস পাওয়৷ যাইবে । 
১। ধান ও ধান নিন রি ১৮৯,৩৫২ 

২। ভুট্টা রি মকাই রর রর ১৩০ ৬৪৪ 
৩। কার্পাস টা কাপাস্ হি ১১০১৩৬০১৪৮৯ 
৪। জাবাণ ৪ কাছ রি ৪ 

৫ ।॥ তামাক নু তামাক ডিও ঠ ৩৮৬ 

৬। *হপ, রি হাপিস 
৭। কাউন রর সোল, 
৮1 চিন। না পিং ও 
৯।1 মোরগ ফুল -** গণহার্ রি এ 

১০। বকৃহুইট টি ত্রুম্বা রঃ 
১১। যুগ রর মুঙ্গ 

১৯২। মাধ কলাই ম রি ক ৪৩,৮৭৭ 

১৩1 মাঠ কলাই *-** মোঠি 
১৪। কফরাশ সিম হিঃ রাজম। 2 রি 
১৯৫। তিল ৪ তিল ঠা রর ৩,৭২৭ 
১৬1 গোধুম্ ০০১ কণক | ০০, তি ২৯১৮৪ ০ 

১৭। যব রা উইস্ক। ॥ | 
» ভগ ০৩৬ ৩৩০১১৩৩ 

১৮। 4 তিব্বত যব ক গ্রিম্ | 
১৯। পোস্ত (আফিং) আফিং 2 এ ৫১ 
২০। সরিষ! তি তিলগোগ লু 
২১। প্র অন্তপ্রকার ০. তরজ, তারচপ. *** টে 
২২। প্র এ ০ স্থন্দিজি এরি রঃ 
২৩। তিসি ও আলিস্ লও 2 ২১,৭৮৫ 
২৪। মটর রা কাইড় দার রী * 
২৫1 বাকল সিম *.* বাগল। ১০৪ হি 
২৬। যোরাণ ১০ আজোয়েণ, 

উক্ত কয়েকটি ফসলই কাশ্দীরের প্রধান ফসল। অনেকে কাশ্মীর চাউলের নাধ 
শুনিয়। হয়তঃ মনে করিবেন যে কাশ্মীরে অত্যুৎকষ্ট জাতীয় ধাগ্ঠ উৎপার্দিত হয়। 
1কৃস্ত বাস্তাধক তাহ। নহে । এই সমুদয় পোলাওয়ের চাউল হিমালয়ের নিস্ত 
দেশস্থ দেরাদুন, পিলিভিত, নেপাল তরাই প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়। থাকে। 

স্পা, এ পিসী পপ পাপা পপ াাাাপপীপস্সপ পসরা 

্* হপ. একপ্রকার সিদ্ধি জাতীয় গাছ। ইহার কাণ্ড লতানিয়া; ইহা হইতে মদ্য প্রস্তত হয়! 
1 গন্হার মোরগ-ফুল জাতীয় গাছ। প্রায় ৩/৩।| ফুট লক্ষা হয়। শ্বেত ও রক্ত বর্ণ ভেদে ইহার ছুই 
জাতি ॥ ইহার বাঁজ দরিদ্র কষাণগণ চিনা প্রভৃতির ন্যায় সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে| ফুল, তরকারি 
প্রভৃতি রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ঁতিববতের ঘব ছোট জাতীর, কিন্ত বিশেষ তুম্বার পাত সহ্। 

১২ | রি £ 



৯৮ _ ক্ষক- আধা, ১৩১৮ । টগ খ্ড। | 
ক ৩ সি ৬০ স্থল হল জপ সি সি ৭৯৮০ সর? সি সপ টি সতী ্ সজল স্জী ন স্ঠ স্পরী পলা 

ঝাসীরের চাউল : অত্যন্ত মোটা। ধাহার। কলিকাতায় বালাম চাউলে অত্যন্ত 
তাহাদিগের পক্ষে একপ্রকার অথাগ্য বলিলেও হয়। এখানে বাশমতি নামে 
টাকায় চারিসের দরে যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট চাউল বিক্রয় হয় তাহা পঞ্জাব হইতে 
আমদানি হয়। উৎকর্ষের হিসাবে এদেশের কোন ফসলেরই প্রশংস! 
করিতে পারা যাঁয় না। তথাপি বোধ হয় পুরাকালে এতদেশে উতকষ্ট জাতীয় 
ফসল উৎপাদিত হইত । ইতিহাসেও।খ্তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। কেবল 
রাজকন্ধ্চারীগণ ও জমিদারগণের অত্যাচারে সে সমুদয়ের চাষ কষকগণ ইচ্ছ। 
করিয়। ছাড়িয়া দিয়াছে । কাশ্মীৰী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যে খাপুরের 
মুগ, লালীপুরের ঘ্বত, রামপুরের তরী তরকারী, হিরপুরের দুধ, নিপুরের চাউল, 
নন্দপুরের ছাগ এবং রায়পুরের আঙ্গুর- ইহার্দের তুলন। কুত্রাপি দেখ! যায় ন]। 
কিন্তু এই সমুদয় জায়গায় উক্ত দ্রব্য সমূহ পাওয়। সুকঠিন কিন্ত! পাওয়া গেলেও 
তৎসমুদ্দয় উৎকুষ্টরত। অপেক্ষা অপকৃষ্টতার জন্য অধিকতর উল্লেখ যোগ্য । 

ফসলের অপকর্ষতার অন্যতম কারণ এই এখানে বীজ নির্ব(চণের প্রথ। অল্পই 
পরিচালিত । কর্ষণও অগতীর । হলবাহী গবাদ্দি বগগদেশের ন্যায় অনাহারে হছুর্বল 
ও পরিশ্রমে ক্লাস্ত। ইহ। ব্যতীত কাশ্মীরী চাষী অলস্ ও তাহাদের কার্ধ্য শৃঙ্খল! 
বিহীন। কোন গ্রামের পাশ্বস্থ রাস্তায় প্রভাতে উঠিক়্াই দেখিতে পাওয়। যায় থে 
অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিহিতা ভ্তরীলোকগণ পরিধেয় কাপড়ের এক অংশে ভাত বাধিয়! 
লইয়। মাথায় ঝুড়ি করিয়া! ক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছে। ইহারাই ধান ছিটান, 
জমি নিড়ান প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে । অগভীর মুর্তিকায় অবহেলায় ধান্ঠ 
বীজ ছড়াইয়। এবং তাহাতে সামান্ঠ মাত্র সার প্রদান করিয়। যেরূপ ফসল উৎপাদিত 
হইতে পারে, তাহাই হইয়া! থাকে । তথাপি মৃত্তিক। সাধারণতঃ উর্বর বলিয়! 
পরিম।ণে ফপল নিতান্ত কম হয় না। কিন্তু উৎ্কর্ষতায় এই সমুদয় বঙ্দেশীয় তৃতীয় 
শ্রেণীর ফসল অপেক্ষাও নিকষ্ট ! 

জলসেচন সম্বন্ধে কাশ্মীরের অবস্থ। প্রায় আমাদের দেশের স্াঁয়। খাল ২1৪ 
স্থানে আছে বটে,. কিন্ত প্রকৃত পক্ষে পুকুর একবারেই নাই। ঝরণ] ( ইহাকে 
এখানে চর্ম! বলে) হইতে যে জল আসিয়। স্থানে স্থানে জমিয়। থাকে, তাহ! 
হইতেই অনেক ক্ষেতে জল সেচন কর। হুইয়া থাকে । বর্ষার সময় যে পরিমাণ 
সাধারণ বৃষ্টিপাত .হয় তাহ। বর্দি সংগৃহীত হইত তবে জলাতাব হইত না। কিন্ত 
অনেক স্থলে আমর] দেখিয়াছি যে ফসল সমূহ জলাভাবে ধর্ধাক্কতি হইয়াছে। 
অবশ্ট পঞ্জাব হইতে ক্রমশঃ উত্তর দিকে শুফ চাষেরই (1975 ০09161৮2607) চলন 

আধিক। কিন্ত দোয়শাস জমিতেই শুফ চাষে সুবিধা হয়। উপরের মৃত্তিক। বেশ 

তাঙ্জিয়! যায় এবং নিমের মাটির রস সুর্য্যোকতাপে বাস্পীভূত হইয়। যাইতে পারে না। 
কিন্তু পূর্বেই বল। হইয়াছে বে কাশ্মীরের নিয্নতল মাটি প্রায় কাদা! দোয়শাস। 
ক্ুতরাং ডেল! বাধিয়। যায় এবং রস সংরক্ষণ করিতে পারে ন।। 

পশু খান্ভ কাশ্মীরে অনেট। স্থুলত। উইলো ৮1119” পাতা! ও ভালই 
'অত্যর্ধক পরিমাণে পশুখাগ্চ রূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ ইহ] সর্বত্রই জন্যায়। 
মাঘ ফান্তন্ব মাসে দারুণ শীতে ও নিহার পাতে যখন দেশ একবারে ভুযারধবল 
হইয়া উঠে, গাছ-পালায় একটী মাত্রও পাতা থাকে না, তখন এই উইলে। অথব! 
দেশীর ভাষায় বেত পশ্ডগণের জীবন রক্ষ! করিয়া থাকে । ইহার সহিত বিচালা 
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ও  ভূত্্রার ডাটা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এতত্তিন্ত অপর অনেক প্রকার 
গাছের পাতা ও ডালও পশুখাদ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। চাষের সময় ধানক্ষেতের 
ধারে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস জন্মায় । এই সমু্দর ঘ।স হইতে দড়ি প্রস্তত করিয়! 
পুর্ববোশ্লিখিত বেত পাতা ঢাকিয়৷ রাখা হয়। জলাশয়ে নার নামক যে চাচড়। 
জাতীয় উত্ভিদু জন্মে তাহ! উৎকষ্ট পশুখাগ্ত । ক্ষুড় নামক একটি ক্ষুদ্র উত্তিদও 
যথেষ্ট পরিমাণে হ্ুপ্ধবতী গাভীকে খাওয়ান হয়। লোকের বিশ্বাস যে ইহাতে 
ছুদ্ধের পরিমাণ অধিক হয়। গৃহস্থের গৃহের পার্খে বেত, ফ্রাই (0০1715£ ) 
উপরে সংরক্ষিত রজ্ছু আচ্ছাদিত পণুখাদ্ একটি অভূতপূর্ব দৃহ্ত। আয়তনে এক 
একটি খাছ্ন্ত প ৬ হাত চওড়া ও ১০১২ হাত লম্বা হইবে। মৃত্িক। হহতে প্রান 
৮৯ হাত উচ্চে স্তপগুলি অবস্থিত, মনে হয় ঘেন কোন বিশাল দেহ বিহঙ্গম স্বীয় 
অবয়ব অনুসারে বিশাল নীড় নিশ্মাণ করিয়াছে 

শাক সব্জীর মধ্যে কাশ্মীরে নিয় লিখিত কয়েক প্রকার উত্তিদি উৎপাদিত সি 
থাকে। ইহাদের সঙ্গে কাশ্মীরী নাম প্রদত্ত হইল। 

বাধাকপি (পাতাকপি জাতীয় ) *০৭ কড়ম শাগ 
শালগম ৮০ রঃ গাগজি 
বিলাতী কুমড়া ... ও ছু 
কাকড়ি 8 রর র্ আল্ 
শস। নর রি নো লট. 

টোমাটে। নাক ট হ কয়া ন 

লক ১৯০ ০০৩ মুচওয়াগন 

বেগুন ৪ রর ভাক ওয়াঙগন 

আলু রর টু রি আলু, 

আযসপারেগ্যাস্ 
এপিভ, 
লেটুস্ ৪৫2 চে 
গাজর নি রই বা পাজব 

পেঁয়াজ রঃ ৪ রঃ প্রাণ 
পালক রঃ এ 2 পালক * 

ইহার মধ্যে কড়মের শাগ বিশেষ উল্লেখষোগ্য । ভাত ও কড়মের শাগ 
কাশ্শীবীর জাতীয় থাস্ত। প্রবাদ আছে যে, যে কাশ্মীরে ধাইবে, সে কড়মের শাগ ও 
ভাত ন1 খাইয়া আর ফিরিয়া ধাইতে পারিবে না। কিন্তু বাধাকপি বলিলে ঠিক 
কড়ম শাগের প্রতিকতি বুঝিতে পাবা! ধায় না। ইহার টবজ্ঞানিক নাম 13175951055 
€01918962, 7 04010100081 বাধাকপির স্ঞার ইহার স্ুপুষ্ট কাও নাই। কেবল 

পাতা এবং তাহাও খুব বড় নহে। খাইতে বেসুম্বাছু তাহাও নহে ;ঃ তবে এক 
শ্রীনগর ভিন্ন অপর কোন স্থানে গুহস্থের বাটীতে কড়মের শাগকে ছাড়াইয়া উঠিবার 
উপায় নাই। বেগুন অতি নিক জাতীয় ; আমাদের দেশের কুলি বেগুনের ন্যায়। 
পালন শাগ সব সময় পাওয়। লা না। একটা স্থুখের বিষয় এই যে, শ্রীনগরের 
অনতিদুববর্তশ ভাল দে বাংাকপি. ফুলকপি প্রভূতিব চাষ হইয়া পাকে। শ্রীস্থান্ 
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হইতে গ্রীনগর অবিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ উপাদেয় আহার্ধ্য প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 
এখানে আমর আরও ছুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব-_-এই ছুইটি পানিফল ও পদ্ম 
এবং সালুক। এই ছুইটিই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাগ্রূপে ব্যবহৃত হয়। 

কাশ্মীরী ভাষায় পানিফলকে সিঙ্গারা, এবং পদ্মের মূলকে পাম্পোষ ও শালুকের 
মূলকে বাম্পোষ বপিয়। থাকে । পঞ্জাবে পদ্ম ও শালুকের যুলকে নেদ্র বলে। 
ভারতের সর্ববৃহৎ হুদ উলার কাশ্মীরে অবস্থিত । ইহাতে ও অন্যান্য স্থানে 
উত্পাদিত সিঙ্গারার জন্ত কাশ্দীর দরবার প্রায় পয়ত্রিশ সহজ টাক। পাইয়া থাকেন। 
পল্প ও শালুকের মূলে উক্ত রূপ কোন প্রকার আয় নাই, তবুও উহ। ইতর সাধারণ ও 
ধনী, সকলের দ্বার! ব্যবহৃত হয়। সগিঙ্গারা সাধারণ লোক দ্বার। ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 
উলার হদের সমস্ত সিঙ্গার সোপর্ নামক উলার হদের বন্দরে একত্রিত হয় এবং 
তথা হইতে নানা স্থানে চালান হয়। আমাদের পক্ষে এই সমুদয় খাদ্য নূতন বলিয়া 
বোধ হয়, কিন্ত কাশ্ীরবাসীগণের পক্ষে এই সকল নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য । 

সামান্ত প্রবন্ধের মধ্যে কাশ্মীর কৃষি বিষয়ে সমস্ত বিষয় লিখিয়া নিঃশেষ কৰ। 
অসম্ভব । তথাপি আমর। এস্ছ।নে কাশ্ীরের ও সাধারণ পাদ্বত্য প্রদেশের কৃষি 
প্রণালী সন্বন্ধে অনেকটা আভাস্ দিতে চেষ্টা করিয়াছি । বর্তমান সভ্যজগতের 
নবাবিষ্কুত বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী সমূহ এখনও এসমুদয় অঞ্চলে প্রবেশ করিতে 
পারে নাই। বিশেষতঃ কাশ্দীরে সেন্ূপ উন্নতিশালী কষিবিভাগ নাই। যদ্দি 
তাহা থাকিত তাহ! হইলে চিরউৰ্বর কাশ্ীর উপত্যকা শম্তভারে নিপীড়িত 
হইয়। উঠিত। যে পরিমাণ পরিশ্রষ ও অধ্যবসায় আমাদের কৃষাণগণ ক্ষেত্রে বায় 
করিয়। থাকে এবং বঙ্গদেশের সমুদ্ধিশালী ব্যক্তিবর্গের যেরূপ কৃষি-কার্সের উপর 
লক্ষ্য পড়িয়াছে যদ্দি কাশ্মীরে সেইরূপ অবস্থার অভ্ভযুদয় হইত তাহ! হইলে বাস্তবিকই 
কাশ্মীর ভূম্বর্গে পরিণত হুইত। এই সমুদয় অভাবে কাশ্মীর এখনও দরিদ্র, 
এখনও কৃষাণগণের অতাব অসীম ও কষ্ট জীবন নিরাশ পরিপূর্ণ । 

সসভ্জািক £ 

বিক্রয়ার্থ ফসল উতপাদন-বিগত ছুই তিন মাপের মধ্যে আমরা 
ধ্যবসায়ার্থ চা বাসের পরামর্শদান।র্ে বহু অনুরোধ পত্র পাইয়াছি। কিন্ত্ব যতক্ষণ 
ন1 জনি ম্বচক্ষে দেখ! যায় এবং স্থ/নীয় নান! প্রকার অনুসন্ধান লওয় যায়, ততক্ষণ 

কোন স্থানটি চাষের জন্য সর্ব(পেক্ষ। ভাল বল! কঠিন। মোটের উপর এই কথ। 
নিঃসক্ষোচে বলা যাইতে পারে যে, যেখানে এই রকমের কৃষিক্ষেত্র রচনা করিয়! 
লাভজনক হইয়াছে, তথায়ই ক্ষেত্র রচনা করা কর্তব্য, এবং যে কোন স্থানেই 

ক্ষেত্র রচন। করা হউক নিয়লিখিত বিষয়গুলি বিশেষ লক্ষ্য করা কর্তব্য $-_ 

১। কি সর্তে জমি সংগ্রহ হইবে ? 
২। যে চাষের জন্য জমি লওয়া৷ হইতেছে জমি সেই চাষের উপযুক্ত কি না 2 
৩) উত্তরের এবং প্রবল পুবে বাতাস হইতে ফপল রক্ষার কোন উপায় আছে 

কিনা? 
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৪। রেল স্টেসন হইতে ্েত্রটি কত দূরে অবস্থিত ? 
৫। নিকটে কোন ভাল হাট বাজার আছে কিন? 
৬। সেচন জলের স্থবিধ। আছে কিনা? 
শী জন মন্কুর মিলিবে কি না এবং কি হারে তাহাদের বেতন ? 

গাছের নাম নিরূপণ-__ইহা একপ্রকার বান্। জাতীয় উত্তিদ। ইহার ফুগ 
সুন্দবন এবং সুগন্ধযুক্ত। দার্জিলিডে প্রচুর দ্রেখিতে পাওয়। বায়। ইহার শান্ীয় 
নাম (41069911105 ) একেটিচিলস । | 

আঙ্গুর গছে লাল মাকড়সা স্পঞ্জ সংযোগে সাবানের জল দ্বার! 
গাছের পাতাগুলি ধৌত কর। সুন্দর ব্যবস্থাই হইয়াছে । তলায় গন্ধকের ধেণায়। 
দিলেও মাকড়সার হাত হইতে নিস্তার পাওয়। যাইতে পারে । 

সার-নংগ্রহ | 

এলুমিনিয়াম্। 
বর্তমান প্রবন্ধে একটি অভিনব ধাতুর গুণ, ব্যবহার ও উপযোগিতা সম্বন্ধে 

কিঞ্চিৎ আলোচন। করা যাইতেছে । ধাতুটি ষে একটি অভিনধ ব্যবসায়ের ০৮০ 
উপাদান তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। 

আঞ্জকাল কলিকাতার বাজারে, ছুই এক দোকানে, ঈষৎ নীলাভ অথচ শ্বেত 
বর্ণের এক প্রকার নূতন ধাতুনিশ্মিত গেলাস, রেকাব প্রভৃতি কয়েক প্রকার 
সামান্য সামান্ত বাসনের আমদানী দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বাসনগুলি যে 
ধাতুতে গঠিত তাহাকে এলুমিনিয়াম্ বলে। উহা! একটি অমিশ্র ধাতু । উহার 
আপেক্ষিক গুরুত্ব অতি কম বলিয়। উহ] প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা হাল্কা; উহা 
জল অপেক্ষ। ২৪ গুণ মাত্র ভারি, স্থতরাং উহ] যে অত্যন্ত হল্ক। ধাতু তাহা সহজেই 
অনুমিত হইতেছে । এতাধিক হাল্ক বিবেচনায় উহার স্থায়িখ সম্বন্ধে কেহ যেন 
সন্দিহান না হয়েন। উহার আর একটি গুণ এই যে অন্লভাব সংস্পর্শে উহ] ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয় না। 

এলুমিনিয়।ম্ ধাতু দ্বারা আমাদের দেশের গৃহস্থালী সংক্রান্ত ব্যবহারোপযোণী: 
বহুবিধ সুন্দর সুন্দর বাসন প্রস্তুত হইতে পারে, এবং খেই সকল বাসন বহুল: 
পরিমাণে বিক্রয় হইবার সম্ভাবন1। 

বঙ্গদেশে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর কারখানা দেখা যায় না। যদি কোন উদ্যোগী 
ব্যক্তি, আবশ্তকীয় মূলধন সংগ্রহ পুব্বক যন্ত্রের সাহায্যে, বাঙ্গল। দেশীয় গৃহস্থের 
ব্যবহারোপযোগী এলুমিনিয়ামের বাসন প্রস্তত করতঃ ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহ! 
হইলে তিনি ষে প্রভূত লাতবান হইতে পারেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। 

গৃহস্থের ব্যবহারোপযষোগী বান ব্যতীত উহ৷ দ্বারা এমন অনেক দ্রব্য প্রস্তত 
হইতে পারে, যাহ! মিউনিসিপ্যালিটি, ভাক্তারখানা! ও সেনিকদলের মধ্যে বহুল 
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পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মুল্য এত কম যে গরীব লোকেও 
তন্নির্মিত বাসন সহজে ক্রয় করিতে পারে। 

মান্রাজ নগরে এলুমিনিয়াম্ ধাতুদ্বার৷ বাসন প্রস্ততের একটি কারখানা আছে। 
উক্ত কারখানা ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে প্রথমে গতর্ণমেন্ট কর্তৃক মান্দ্রাজ শিল্প 
বিদ্ভালয়ের একাংশরূপে পরিচালিত হইয়াছিল । পরে উহা ইগ্ডয়ান এলুমিনিয়াম্ 
কোম্পানির হস্তে দেওয়া হইয়াছে । উক্ত কোম্পানী অন্ন সময়ের মধ্যেই কারবারের 
অনেক উন্নতি করিয়াছেন। মান্দ্রাজে ক্রমেই এলুমিনিয়াম্ গঠিত বাসনের আদর 
বাড়িতেছে। এজন্ড বৎসর বৎসর অধিকতর মালের কাট. তি হইতেছে । 

মান্্রাজের কারখানার এলুমিনিয়াম্ ধাতু নির্মিত রাসনের কাট. তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। যেহারে উহার কাট তি বাড়িতেছে তাহাতে সহজেই অনুমান হয় যে, 
অল্পকাল মধ্যেই উহা একটি প্রধান ব্যবসায় মধ্যে গণ্য হইবে । 

কয়েক বৎসরের মধ্যে এক মান্দ্রাঙ্জ শিল্প বিদ্যালয় হইতেই প্রায় প্রায় সাড়ে 
আট লক্ষ টাকার মাল'বিক্রয় হইয়াছে এবং বিয়ালিশ লক্ষ বাট হাজার পাউণ্ডেরও 
অধিক মূল্যের এলুমিনিয়াম্ ইংলগু হইতে মান্দ্রাজে আনীত হইয়াছে। 

ক্রমশঃ মালের কাট.তি বেশী হইতেছে বলিয়! যে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি 
হইতেছে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। মূল্য বৃদ্ধি হওয়। দুরে থাকুক কয়েক 
বৎসরের মধ্যে উহার মূল্য প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমিয়! গিক়্াছে। কোন ধাতুর 
মূল্যের ন্যুনতার সহিত তন্নির্মিত দ্রব্যেরও মুল্য যে কম হয় ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এবং 
দ্রব্যের মূল্য ঘত কম করিবে তাহার কাট.তিও তত বাড়িবে ইহ। নিশ্চয় । স্মুতরাং 
ভবিষ্যতে এলুমিনিয়াম্ নির্মিত বাসনের বহুল কাট তি হইবার বিশেষ সম্ভাবন! আছে । 
হিসাব করিয়। দেখ! গিয়াছে ষে এক পোয়! ওজনের এলুমিনিয়াম্ দ্বারা একটি 
পরিমাণ গেলাস প্রস্তত কর্সিতে ধাতুর মুল্য ও মজুরি সহ1%. আনার বেশী পড়ে 
না। উক্তরূপ একটি গেলাসের বর্তমান বাজার দর %** আনার কম নহে। 

 বাঙগল। দেশে একটি কারখানা। খুলিম্বা যদি এলুমিনিয়ামের বাসন ও অন্যান্ত 
দ্রব্য প্রস্তত করান যায় তাহ হইলে বর্তমানে উক্ত ধাতু নির্মিত যে সমস্ত বাসন 
বাজারে দেখিতে পাওয়। যায় সেইরূপ বাসন প্রস্তত করাইয়! প্রচলিত দরের অগ্ধেক 
মূল্যে বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাত হইতে পাবে। 

অধুনা এলুমিনিয়াম্ নির্মিত যে সমস্ত দ্রব্য বাজারে দেখ! যায় তাহার সংখ্য। 
অল্প হইলেও তাহ নিভাজ ধাতু হবার] প্রস্তত। ঢৌহ, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা প্রভৃতি 
নিক্ন শ্রেণীর ধাতুর সহিত উক্ত ধাতু মিশ্রিত করিলে নানাবিধ মিশ্র ধাতু তৈয়ারি 
হইতে পারে এবং তন্ঘার। মানব সমাজের আবশ্তকীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তত হইতে 
পারে। 

পাটি পা ৯ আসা এসএ এর পাল সপে ছি ক ছি 

পেশি শী পেসপাপোশ পাপা 

রাজ্যাভিষেকে নূতন গালিচা |__রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ওয়েষ্টমিনিষ্টার 

হলে পাতিবার জন্য নৃতন মখমলের গালিচা তৈয়ার হইয়াছে । এবার গ্রাস্গোতে 

এই গালিচা! তৈয়ার হইয়াছে ১৯০২ সালের রাজ্যাভিষেকে ওরষ্টেরসায়ারে 
গালিচ। খানি তৈয়ারি হইয়াছিল। গালিচ খানি অত্যন্ত মূল্যবান সে পক্ষে সন্দেহ 
নাই। অর্থ নীতিজ্েরা বলেন যে বার বার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এরূপ অর্থ 
বায়ের আব্গ্তক দেখা যায় ন। ১৯০২ সালের গাশিচা বর্তমান অভিষেক কারে 
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ব্যধহার চলিত। কিন্তু রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এরূপ মিতব্যয়ীতার সার্থকত। 
দেখ। যায় না। উপরস্ত বক্তব্য এই গালিচাখানি রাজার খরেই থাকে না। 
ধাহারা অভিষেক ব্যাপারে পৌরহিত্য করেন, তাহারাই প্রায় দখল করেন, 
সুতরাং সেখানি প্রত্যর্পণ করিতে বল। ঠিক নহে । আমাদের কিস্ত আর একটি 

বক্তব্য এই যে, গালিচা খানি ভারতবর্ষ হইতে হইলে অতুলনীয্ব হইত তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। 

রাজ্যাভিষেকে পুষ্পসভ্জা | রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বিলাতে কতেণ্ট 
গার্ডেন রঙ্গালয় সুন্দর পুস্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল। প্রায় ১০০০০ ফুলে 
রঙ্গালয়ের অত্যন্তরটি ঢাকিয়া ফেল! হইয়াছিল। রাজার বসিবার স্থানটির চারি- 
দিকে ঈবৎ লাল রডের গোলাপ গুলি মেডেলের আকারে সাজান হইয়াছিল-_ 
তাহাতে হল্দে গোলাপদ্বার! বৃটীশ সাম্রাঙ্খ্ের সমস্ত অধীন রাজ্য গুলির নাম লেখ] । 
পুষ্প সঙ্জার রীতি অভিনব এবং মনোহরত বটেই। 

বাগানের মাসিক কাধ্য। 

শ্রাবণ নাস। : 

সজীবাগান ।--এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী 
ও দ্বেনী কুমড়া, পু*ই, বরবটী, বেগুন, শশাকালু, টে*পারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, 
পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে। | 

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন 
করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ-_বাধাকপি, ফুলকপি প্রস্থতি বপনের সমক্ষ 
হয় নাই। | 

এ বৎসর বর্ষ! জলদি তথাপি মোকাই (ছোট ) এবং দে-ধান চাষের এখনও 

সময় যায় নাই। | 
ফুল বাগিচা ।__-দোপাটা, ক্লিটোরিয়া € অপরাজিতা, ) এমারস্থাস, কেক্পকোত্ব, 

আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (5০০-০৭৫]) মাটিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি 
ফুল বীঞ্জ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা 
করিয়। তাহ৷ হইতে ছুই একটী গাছ লইয়৷ অন্ঠত্র রোপণ করা উচিত । 

গোলাপ, জবা, বেল, যু'ই প্রভৃতি পুম্প বৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং 
করিয়। পুতিয়। চার তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময় । 

জবা, টাপা, চামেলি, যু'ই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়? 
ফলের বাগান।__-আম, লিচু, পেয়ার প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে 

পার। যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্ত সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত 
করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাচিয়া! বায়। কিন্ত 
সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া! মার! না যায়।: আম, লিচু, কুল, 
পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুলকলম করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত 



৯৬ কৃষক__আঘাড়, ১৩১৮ । রি ১২শ খও | 
পি কত শী ভন্টিলি ৬ তন তা সি এসি এত পানি এ ৮৭ স্চ এটি 

মহে। জি প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাঁপা দিয়া এখনও কলম কর! যাইতে 
পারে। এইবরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (1:৮571772 ১ করা বলে। 

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্ষিয়। বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার 
এই উপযুক্ত সমর । 

আম, লিচু, পীচঃ লেবু; গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজে হইতে এই সময় 
চার। €য়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন্ করিতে হয়। 

বাহার। বেড়ার বীজ বেড় প্রস্তুত করিবেন তাহারা এই বেল! সচেষ্ট হউন । 
এই বেল। বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্যার মধ্যেই গাছগুলি 
দস্তরমত গজাইতে পারে। 

শহ্যক্ষেত্র ।-_-কৃষকের এখন বড় মরশুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িঙ্কা। 
ও আসামের কতক স্থানের কষকেরা এখন আমন ধান্টের আবাদ লইয়। বড় ব্যস্ত। 
পূর্ববঙ্গ অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়। গিরাছে। দক্ষিণবঙ্গে পাট নাবি হয়। 
ধান্স রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যাইবে । আষাঢ় মাসে বীজ ধান্ত বপনের 
উপযুক্ত সময় । 

আম, নারিকেল, লিচু প্রসৃতি গাছের গোড়। খুশড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল 
খাওয়াইবার এই সময়। কীাঠালের গোড়া খু'ড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব 
আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচলিত কর। কর্তব্য । 
স্থপারী গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় সকল 
গাছের গোড়ায় সামান্ত পরিমাণ কাচা গোময় দিলে বিশেষ উপকার পাইবার 
সম্ভাবনা । ফলের গাছে হাড়ের গুণড়। এই সময় দেওয়। যাইতে পায়ে। 

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহপগ্রি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, যাধাচুড়া, কাঞ্চন 
প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন কর] উচিত। 

ক্ষেতে জল ন। জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখ! ও ক্ষেতের পয়নাল। ঠিক করিয়। রাখা 
এই সময় বিশেষ আবশ্ঠক । 

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা বা গুল্সের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল 
বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহ! হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়৷ দিয় এরূপে নাল। 
কাটাইয়। দ্রিবে ষেন শাত্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়] ষায়। কলার তেউড় 
এ মাসে পুণতিলেও হইতে পারে । বেগুন, আদ। ও হলুদের জমি পরিক্ষার করিয়। 
গোড়ায় মাট ধরাইয়। দিবে । আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভায়া আর 
কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে । গাছগুলি যখন বেশ'বড় হইয়। উঠিরে 
তখন নিকটস্থ চারি গাছ। আখ একত্রে বাধিয়। দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়। 
পড়িবে কিন্ব। ভাঙ্গিয়া যাইবে । যেস্থানে সর্বদ। রৌদ পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে 
চাষ দেওয়া! জমিতে সারি করির। লক্কার চার! পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর 
দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয়না । রৌদ্রন। 
পাইলে লক্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াশাস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে, 
সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাড় বাধিয়। এ দাড়ার উপর আধ হাত 
অন্তর দুইটী করিয়। শাাকআলুর বীক্জ পুতিবে। শশাকআলুর ক্ষেত সন্দদ1 আলা 
ও পরিক্ষার বাখিবে । এই মাসের শেষ কিম্বা! ভাদ্রের প্রথমে সাউশ ধান কাটে। 
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মম্পাদক__শ্রানিকুঞ্জবিহারী দত, এম, আব, এ, এস্$: 

(শত এ আল". শা ৯ ২84০ আল কর বান টি | ৮৮৫ “ও তমা সাবার উহ 

৬শাশবপ ৯৩৯ছা £ 

কলিকাত|: ১৬২ নং বগুখাজার ইট, ইঙিয়াম গরর্ডেনিং এসোসিয়েমন হইতে 

শ্রীযুক্ত শশাভৃষণ মুখোপাধ্যায় কক প্রকাশিত। 

কলিকাত।; ১৯৬ নং বহুবাজার স্রাট, দি খিণার ঝিট্িং ওষ়া্কস্ হইতে 
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক ছারা মুদিও। 
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সুরমী শর্তের পারিজত । 
পুরাণের আখ্যানেই সাধারণে শুনিয়াছেন, যে 

ত্বর্গে ইন্দ্রের নন্দনে, দেবভোগ্য পারিজাত 

আছে। সেই পারিজাত দেবরাজ ইন্দ্রের শচীরাণীর 

সোহাগের বিলাসতোগ। পারিজাতের রং কেমন | 

শন্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। ৃ 

তবে, পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মনমাঙান তার | 
আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদ এই আনুষ্ট- 

পুর্ব পারিজাতের স্বর্গায় সৌরভ কতকট। ধারণায় 
আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় : প্রীতি 

শ্রম] ব্যবহার করুন! আমর। তরস। করিয়া 

বলিতে পারি, অতুলনীয় স্থগন্জে আমাদের স্থরম! 

মর্তের পারিজাত। শুধু গন্ধে নহে, স্থবরমা_ 

'সর্ববিবয়েই শ্রেষ্ঠ অথচ স্থুলভ সুগপ্গি কেশতৈল। 

মূল্যাদি ।_-বড় এক শিশির 8* আন1। ডাঁক- 

যাশুলাদি।১* আন! । তিন শিশির মূল্য ২২ ছুই 
টাক।। মাশুলাদি ৮/০ তের আন।। 

শুঞবলভ-রমায়ন । 
শুরুই শরীরের সার জিনিষ। 

ক্ষয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। শুঞক্ষয়ে দেহ 

অবসন্ন, মন বিষপ্র, বর্ণের মলিনতা, ইঞ্জিয়ের 

দুর্বলতা, মস্তিের বলহানি, শরীরে দারুণ গ্লানি 

ভূতি উতৎ্কট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, মানুষকে 

জীবন্ম ত করিয়া ফেলে। এই রসায়ন ওষধ শ্ 

শির শুক্রবৃদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দুর করিয়। 
দের] এই জনই. ইহার নাম শুক্রবল্পভ। এই 

সুকবল্পভ সেবনে গু ধাতু গাঢ় হয়, ইক্দিয়ের 

ক্ষীণতা ও দুর্বলত। দুর হইয়া! যায়, মনের স্ষন্তি ও 
দেহের কান্তি রুঙ্ছি পায়, উত্তেজনা ও ধারণাশক্তি 

আশানুরূপ বর্ধিত হইয়াথাকে। এক মাত্রাতেই 

ইহার উপকার অন্ুতব করাযায়। এক শিশির 
মুল্য ১২ এক টাক মাত্র । মাশুলাদি।৩* আনা। 

কাছেই শুক্র- 

ৰা রর | টে 

ঞ% কোম্পানীর 

প্তুক্পঙ্নান্ত। ক 
বকুল ।- আমাদের বকুলের সৌরত টাটকা 

ব্কুলফুলের মতই অটুট সুন্দর । 
টিন পারিজাত |-_এ ধেন 

সত্য সতাই স্বগাঁয় সৌরভ ! 
 বঙ্গমাত। | _বাক্ষালীর 

“বঙ্গমাতা” সমস্ত বাঙ্গালার 

গৌরবন্বরূপ | : 

মিলন ।-_“মিলনেরঞ 
সুবাস মিলনের মতই মনোরম ! 

রেণুকা আমাদের 

“বরেণুকা” বিলাতী কাশ্ীবী- 
বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন 

অধিকার করিয়াছে। 

কামিনী -_যামিনীর ক্যোত্ন। 

সৌরভে মধুর তর হইয়া উঠে। 
চম্পক |__ঠাপার তীব্রত কেমন উজ্জ্বল- 

মধুরে পরিণত হইয়।ছে, তাহ! দেখিবার গ্রিনিষ ! 
বেল] | অবসন্ন গ্রী্মবেলায় “বেলার” গন্ধ 

যেন স্বর্সস্খ আনিয় দেয়। 

হোয়াইট রোজ। 
লেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়। যায়। 
আমাদের "শেউতি গোলাপ” । 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১২ এক টাকা । 
মাঝারি ৪* বার আনা । ছোট ॥* আট আন।। 
প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহার জন্য এক বড় তিন 
শিশি ২॥০ টাকা! মাঝারি তিন শিশি ২২ টাক1। 
ছোট তিন শিশি ১ পাচ সিকা। মাশুলাদি 
স্বতন্ত্র । আমাদের ল্যাভেগডার ওয়াটার এক শিশি 
॥* আনা, ডাক-যাশ্ুল ৬০ আন।)। অভডিকলোন 

এক শিশি ॥০ আনা, মাশুলাদি।/* আনা । আমা- 
প্রের অটো-ডি-রোজ, অটে। অব নিরোলী, প্মটে। 
অব মতিয়া, অটো। অব খস্থস্, অতি উপাদেয় 
প্দার্থ। এক শিশি ১২ এক টাকা, ডঙ্জন 
১০৭. দশ টাকা 

কামিনীর 

নামের অনুবাদ করি- 

এই 

: রোগীগণ ন্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমর অতি বত্রসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থ। পাঠাইয়! থাকি । 
ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন। 

এস, পি, দেন এণ্ড কোম্পানী । 
ম্যানুফ্যাকৃচারিং কেমিষ্টস্। 

১৪1২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড. কলিকাত]। 
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7 ৃ রা | লেখক্গণেস মতামতের জগত সম্পাদক 

1 ধায়া সনহেন] 

রা বিষয়। পণাক্ক। 

48 সব্জী চাব_বেগুন ... চর 

বিদ্বেশা চিনির সহিত প্র-তযোরগিতা... ১০৫ 

ভারত সীমান্তে ক্ষেএজ ও বন্ঠ ফল ... ১১৭ 

পঞ্রাদি 

সার-সংএহ 

বাগানের মাসিক কার্ষ্য 

০ 

সর্প এস্টেট ঢেশি নখ 
তামাকবীজ-_চুরুটের উপমুক্ত হাতান। 

ও সুমাত্র, নণ্ের উপযুক্ত ষ্টারলিং তামাক প্রতি 
তোল। ১৭ দেশী তামাক তোলা ॥০। 

মূলা--বোধাই লাল বড় উৎচষ্ট তোলা।* 
পাউও বা অন্ধমের ৪২। কাথির মূলা সুখ্বাছ, 
উত্কগ্ঠ লাণ তোলা %* পাউগু ২২। 

মটর- _বিলাতি ব। এমেরিকান পাউও 
১১, ওলপা পাউও ॥*, কাবুলী সাধ! পউও দ*, 
গ৮৮না সাদ] পাউও ৬০ । 

সীম- ফেঞ্চ ছোট গাছে, গাছ পুর্ণ শীম, 
আমেরিকান সীম আউন্স (১॥ তোল। )%০* $ 

মরতুমা ফুল-_এষ্টার, প্যান্সি, ভাখিণা 

কক্স প্রভৃতি ৮ রকম ফুল বাঁজের বাক্স ১।০) সটনের 
৯২ রকম ফুল বীজের বাক্স 81০, ল্যাণ্ডেথের ২* 
রকম বীজের বাঝ্স ৪০ টাক]। 

ম্যানেজার--ইও্িয়ান গার্ডেনিং এসোদিয়েদন, 
১৬২ নং বহাগার হ্রীট, কপিচাতা। 

| €(70১৮6:11111861)1 ১৯1.4115 

ধি ৪৪৪ ১২৩ 

11 সরকারী কৃষি সংবাদ ... ০১১৩ টি 
ছ 

ইগডয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন, ক 

পত্রের নিয়মাবলী । 
“কৃষ্বকে"র অগ্রিম বাঁক মুল্য ২২। প্রতি সংখ্যার নগদ 

মূল্য ৬ * তিন আনা মান্র। রি 

আদেশ পাইলে, পরবর্ভী সংখ্যা ভিঃ পিতে গাঠাইয়া 
বাধিক মুল্য আদায় করিতে পারি। পত্জাদি ও টাক! 

ম্নেজার়ের পাষে পাঠাইবেন। 
[৫17১]0517 4 

17102 11117116010 01 0176 00 101]1শো)ত 060 13151 
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(1) 10157170650. 
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৯ পাস পি তত ৩0 ৭ পা তা পরি 

কবি-সহায় ব। 0 রি নি _ পীনিকু্জ 
বিহারী দত 2.0. ০, (সম্পাদকঃ কুষক' ও 139691115৮1) 

(10 [. (1. ১৯৮৮) প্রণীত । কলিকাতা ইওিয়ান গার্ডেণিং 

এসো সিয়েসন হইতে শকাশিত। মুল্য |, আনা। যদি কোন 
জমিতে কি চাষ কপিবেন, কি সাপ পিখেন, কত জমিতে কত 

বাজ আবশ্বক) কোন সময় কি চাষ করিতে হইবে, কও 

অস্তর চারা রোপণ করিতে হহবে। কোন সময় কি প্রকারে 

জল সেন করিতে হইবে ইত্যাদি (খষধ় জানা যায়। 

ইওয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা | 

১0517) ্ রা নি বা বাজ বপনের 

সময় নিরপণ পঞ্রিক1- বাঁধ বপনের সময় 
হঠীক করিতে হহপে, অধিকপ্ত ক্ষেত্র নির্ণয়, বাঁজ 
বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ, কেত্রে জল সেচন 
বিধি জানতে হইলে এরূপ একখানি পঞ্জিকার 
আবগ্তক। মূল্য %* আনা, ডাক মাশুল সমেত 
৮১০ পয়সা টাক্ট পাঠাইলে-একথানি পণ্রিক। 
পাইবেন | 

হও মণ গােনিং এপোপিয়েসন। কপিকাতা। 

সক্জা বাঁজ-_খাছাই করা উৎরুষ্ট শীত- 

কালের বীজ আমদাণ| হইয়াছে। বাধাকগ্রি,' 

ফুমকপি, ওশকাপ, বাট, শালগম, গাজর, মুলা” 
ধড়বেগুণ, বা সেশেরি গ্রন্থতি শাক ৮ রকম বীদের 
নমুনা বাল ১০ টাক।। 

'লকাত1। 
শত পাস 

কষিরসায়ন__শিবপুর কলেজের কৃষি- 
ভিপোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় কুষি বিভাগের কর্মচারা 
প্রীনিবারণচন্দর চৌধুরী প্রনীত। বিঞ্ধানসন্মত 
কুষি-সম্বন্ধে ইহা অভ্যাবশ্যকীয় পুস্তক । মুত 

সংক্ষরণ ১ কাপড় বাধাই ১০ । 

ইঞ্ডিযান গার্দেনং এদসাখিযেসন, বাতিকাত। 



১৬২ নং বছবাজার ্ীট কলিকাত্র 
মেত্বর |. 

মুন টি হইতেই ফেরে হইবার 
যুক্ত. সময় । বাহার! এক্ষণে ইত্ডিয়ান গার্ভেনিং 

পলোসিয়েসনের মেম্বর শ্রেনী ভুজ হইবেন বা আছেন, 
ষাহারা নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
দুততারেণ মেম্বর হইবে--ত্রীম্ষকালে বপনোপযোদী 
দেখ সজীবীজ, ২৪ বুকম ২৬ 

* ফুলেরবীজ ২৩ ২৬ 

তের বিলাতী সঙ্জীবীঞ্জ আমেরিকার 
$ টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স ৫1০ 

র্ গে বিলাতী সটন কিন্বা ল্যাণ্ডে. 

: থের ফুলের বীঞ্জ ১ বাক্স ৪8০. 

্ তের হেবর.সজীবীজ ২৪ রকম ২০ 

, ভাকমাশুল ইত্যাদি ১০. 

মীধারণ মেশ্বর হইলে-- 
 ইঙ্লীক্স বর্যাকালের বপনোপযোগী 
5 দে সঙ্জীবীজ ২৪ রকম ২৯. 

ৰ 9 ফুলের বীজ'' বা : ১৪/৬ 

রে লীতকালের টি আলেরিকর 
, টিনে মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম 

বিষ্বাতী সজীবীজ : | ৫7৩ 

- বিলাতা ফুল বীজ ৮প্যাকেটা . ১০ 
দেশী সজী বীজ ১৮ রকম ১০০ 

ভারা ইত্যাদি... /- 
ৃ | মি, ডি 
. স্রিত্যতীত প্রত্যেক মেত্বর আমাদিগের দ্বার! 
টিসি লিত বাঙগাল। যাসিক পত্র “কৃষক” প্রতি মাসে 
খু. কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোপিয়েসন 
হছতৈ প্বতন্্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও মুল্য 
৫. টাকার অধিক হইলে টাকায় /* এক আনা 
নি কষিশন পাইবেন। 

..স্পেপ্তাল মেখ্বর ঃ-7কলুষকের,.গ্রোহকগণ এসো- 
মি নূর স্পেন্তাল  মেম্বর।  তাহারাও বীজ 

দে শুরিদ করিলে কমিশন পাইবেন । 

উঃ সাধারণ মেত্বরকে বাধিক ১০২ ও. শ্পেশ্তাল 
েধূরগ্রকে কৃষকের বাধিক সুল্য ২২ দিতে হঙ্গ: 

 রূডবেকিয়া, 

সুতারেণ মেস্বরকে_বাধিক এক সতারেণ বাঁ ১৫. 

বর্ষধাকালের মীন, ও ফুল বীজ 
লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, বরবটা, উচ্ছে, করল 

চিচিঙ্গে, বেগুন-মুজকেনী, ভুট্টা, টেপারি, চাপা- 
নটে; ডেঙ্গ, শপ! ইত্যাদি প্রতি প্যাকেট %* আন।। 
১৮ রকম একত্রে ১/*। চি 

ফুলবীজ। 
বাল্সম্, জিনিয়া, কস্মগ্, ধিলাডিয়া, সন্. 

ফ্লাওয়ার, এমারেন্থাস্, কক্সকৃষ্ব, গ্লোব, এমারেন্থু, 

মিরাবিলিস,* জলাঁপা, ক্লিটোরিয়া, 
মেরিগোল্ড প্রস্ৃতি প্রপ্টি প্যাকেট ।* আন]। 

২১০ রকয একত্রে ১৮*। অদ্ধ প্যাকেট %ৎ আনা । 

দেন বীজ অধিকাংশ গোবিনাপুর পরীক্ষা- 
ক্ষেত্রে উৎপাদিত। বিষ্কাতী বীজ আমেরিকা, 
ইংলও, জার্মানি, ফ্রান্স ও জষ্ট্রেলিয়ার যেখানে যেটা 
উৎকৃষ্ট ও এদেশের অগ্বহাওয়ার অনুকূল, তথ। 
হইতে সংগ্রহ করা, সেই জন্তই এখানকার, বীজ 
উৎকৃষ্ট হয়। 

আমাদের পরিচয়? ১-সমগ্ বঙ্গদেশ ও আসামের 

সরকারী .পরীক্ষাক্ষেত্রের সযুদয় বীজ এই এসো- 
সিয়েসন হইতে সরবরাহ ঝরা হয়। বিগত কলি- 
কাত! ও বেনারস প্রদর্শনীতে এই বীজ সংগ্রহের 
জন্ত আমাদের কবি-সমিতি স্বর্ণপদক পুরস্কার 
পাইয়াছেন। 

মুল্য তালিকা বিনানূলোযে 8 ৷ 

সবজী চাষ বা 1. টাটা 05050 

[৮7৮ [200 11 শ্রীমন্মধনাথ, মিত্র 9.৯.5..ঘ, ্ 

প্রণীত, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু 8.7, (সেক্রেটায়ী 

ইগ্ডিয়ার্ডেনিং এসোসিয়েসন ) কর্তৃক সময়োপযুক্ত- 
রূপে পারিবান্তত ও পরিবঞ্চিত ( যন্ত্রস্থ) ইগ্ডিয়ান 
গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত। মৃত্য 
॥* আনা। দেখী ও “বিলাতী স্জী 'চাধ- সম্বন্ধে 
যাবতীয় বিবরণ ইহাতে পাইবেন ইহ।কি চা 
রি সৌথীনলোক সকণের গক্ষে অত্যাবঠক |. 

ইঞ্জিন গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কর্নিকতা। 



রুষক__শ্রীবন, ১৩১৮ লাল__( ক্রোড়পত্র) 

রাজা সম্রাট পঞ্চম জর্র্ভ 
নী ১৯১০ সালের ৭ই মে শনিবার জর. ফ্রেডারিক মর্নেষ্ট এলবাট পঞ্চম জক্ষ নাম ধারণ (& 

করিয়া পিতৃ সিংহামনে অধিরোহণ করেন । রাজ। পঞ্চম জজ্জঞ ১৮৬৫ সালে ৩রা জুন মারশবরা ূ 

ধাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট এডওয়ার্ড ইংলগ্ডের রাজকীয় কৃষি-সমিতি ও উদ্যান- 

| সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনিও এই উভয় সমিতির পৃষ্ঠপোষক এবং ক্লুষি ও উদ্যান 

ট সখন্ধীয় যাবতীয় কার্ম্যে ইনি সম্পূর্ণ আস্থাবান। ১৯০৫ সালে ভারত পরিদর্শনকালে ভারতের 

] অনশনরিষ্ট প্রজাগণের অবস্থ। স্বচক্ষে দেখিয়৷ গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে. ভাগতশাসনে & 

অধিকতর সহানুভূতির প্রয়োঙজন। এক্ষণে তিনি ভারতের দ্রান প্রজাগণের দুঃখ বিমোচনে |] 

কার্দাতঃ যন্নবান হইবেন বলিয়া সকলেই আশা করিতেছে এবং বোধ হয় এই কারণেই আগামী শা 

১২ই ডিসেম্বর দ্িল্লার দরবারে শ্বরং শুভাগমন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 1 

1 

লি পি 

সস সরি 





০ প্লপাশত সপ পো শি 
শপ 

৬০ পে পীপগীসাসপীশিস্পাীপাশীশিশি পোপ শত পপ 
এ আরা চলে 

লা িল)8ুী্ম্টিিটিটিটি 
পরশ শি জা তরসপ্প শত পি রস -শাশাদ্পিশী ৩৩৭৮ 

রুষি না সংব চিনির বিষয়ক মাসিক পব্র। 

১২শ খণ্ড । | রাবণ, ১৩১৮ “সাল। | রথ সংখ্যা | 
8৮০৯০১৮০০০৪ রর ডন টু শি এন ৯০০০৯ টু মনের সাব এ "শালী - শী শীত ০২০ পাপা পপির ৭ পপ পাস আআ ৯ শা 

ভ্লব্জ্ী ছঙ্গাহ্ল 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 

বেগুন, বাইগুন. ভাট। 
উদ্ভিদ শান্পের হিসাবে বেগন সোলানেপি (৯০12778015) বর্ণের অন্তর্গত। 

গোল আলু. লঙ্কা প্রতিও এই বর্গভূক্ত । এতন্দেশে বেগুনের ছইটি বিভিন জাতি 

দুষ্ট হয়। ১ম শ্রেণীর ফলের আক্তি গোল-মুক্তকেণা” মাকড়া, ছাতারে, 

এলোকেনী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত । 

মাক্ড়া বেগুন। 

৯৩ 



2/ 
০ ৮ পি” এটি উন সর রি টি পি ৬টি » 

৮ কষক- শ্রাবণ, ১৩১৮ । | ১২শ খও। 

২য় শ্রেণীর ফলের আকৃতি লম্বা ইহাই কুলি বেগুন। ইহার ফল গোছা 
গোছ। থাকে । 

কুলি জাতীয় গোয়ালন্দের লন্বা বেগুন। চৈতে বা কুলি বেগুন। 
টৈতে ব কুলি বেগুনকে কোন কোন উত্ভিদৃবিৎ ইহাকে ৭০17000771017207112 

এবং গোল বেগুনকে নি০1%001) [16100000% বলিয়। থাকেন। ফলতঃ উভয় 

শ্রেণীর মধ্যে প্রকারগত (31,০01 ) পার্ধক্য না হইলেও উহা যে অপরিবর্তনশীল 

ভেদগত ( ৮211:11) পার্থক্য, তৎ্সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 

অতি পুরাকাল হইতে ভারতে বেগুন চাষ হইয়! আসিতেছে । সংস্কতে ইহার নাম 

বার্তাকু । উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে অনেক স্থলে ইহাকে ভাট] বলিয়া থাকে । এততিন্ন 

কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলে ইহ] ওয়াঙ্গম নামে পৰ্িচিত। নিয়বঙ্গের উঞ্চমগ্ডল 

হইতে আরম্ভ করিয়। অত্যন্ত শীতপ্রধান স্থানেও বেগুন উৎপাদিত হইতে দেখ। যায়। 
গণাগুণ__বেগুন ত্রিদোষ নাশক তরকারি। 

বেগুন বর্ষা ও শীত উভয় খতুতে ফলে । বেগুন একটু পাকিয়া উঠিলে, স্বভাব- 
সিদ্ধ ইহাতে ক্ষার জন্মায়। সেই ক্ষার পদার্থটা মনুষ্য শরীরে অনিষ্টজনক | কিন্ত 

বেগুন কচি অবস্থায় কোন অনিষ্ট করে ন। এই কারণে লোকে চেত্র মাস অস্ত, 

গাছ গুলি তুলিয়৷ ফেলিয়৷ দেয়। একই গাছে পৌৰ মাসের উৎপন্ন ফলে যত 
খোস। পাতল। এবং আস্বাদনে মধুর হইবে, চৈত্র ব! শ্রাবণ মামের সেই গাছের ফলে, 

তাহার ছ্িগুণ ছাল পুরু ও আন্মাদনে অনেক তফাৎ অনুভূত হইবে । এক বৎসর 

হইতে তিন বৎসর পর্য্যত্ত একই ক্ষেত্রে বৎসরান্তে ৫বশাখ মাসে গাছের ভাল 

ছ"াটিয়। দিয়া, ক্ষেত্রটিতে নূতন করিয়া চাষ, সার, এবং বর্ধাগমের পুর্বব পর্যযস্ত 
মধ্যে মধ্যে জল সেচন দ্বার] গাছকে জীবিত রাখিলে, অসময়ে ন্যুনাধিক পরিমাণে 
ফলতোগ কর! যাইতে পারে । অসময়ে বেগুন পাইলে লোকে তত ভাল মন্দ 



৪র্থ সংখ্যা । ] সব্জী চাঁষ ৯৯ 

বিচার কনে না, এই কারণে অস্ময়ের বেগুনে লাভও যথেষ্ট হয় । এদেশের 

অধিকাংশ জেলার লোকে কিন্তু এই প্রণালীতে কার্য করে না : ফলের গুণ খারাপ 

হয় বলিয়। কাটির! ফেলিয়! নূতন চার] বসানই স্প্রশস্ত বলিষা বিবেচনা কৰে । 
সাধারণতঃ বেগুন হুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়। যথ!] ঃ__-আউগ এবং 

আমন। আউস বেগুনের জ্যেষ্ঠ মাসে চার! পুতির| ভাদ্র মধ্যে ফল ধরে। আমন 

বেগুন শ্রাবণে লাগাইয়া) আগ্দিন মধ্যে বেওন হয়। 

মুর্তিক এবং চাঁষ_ বেগুনের চাষের পক্ষে দোয়াশ অল্পোচ্চ মাঠান জমি, 

ঠিক করিয়া লইয়া,._ঘর্দি পতিত থাকে, তাহ1 হইলে, মাধ ফাঞ্ন মাসের বৃষ্টি 

হওয়ার পরেই ভাল করিয়। ৩1৪ বার চাষ দিয়া, নূতন মা ছড়াইয়৷ ও মই দিয়! 

মাটি বিচুর্ণ করিয়া] ফেলিয়। রাখিতে হয়। তৎপরে গোয়ালের সার, উনান পরিত্যক্ত 

ছাই, পু্ষরিণীপ্ন পাক, গৃহের গাত্রের পোণ। মাটি, যে দিন যে পরিমাণ সংগৃহীত 

হইবে, তাহাই প্রত্যহ ক্ষেতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ফেলিয়া রাখিতে হইবে । ক্ষেত্রটি 

চিত্র মাস পর্যন্ত ফেলিয়। রাখিলে জমি খুব তেজস্কর হইয়া! থাকে । ইহাকে জমির 

'হামনা” বলিয়। থাকে । করিত ক্ষেতকে ফেলিয়া বাখিলে তাহাতে আলোক এবং 

বায়ু প্রবেশ করিয়া এ জমিকে খুব উর্বরা করে। যেমন প্রথম বৈশাখে নূতন বৃষ্ট 
হইবে, অমনি পুনরায় এ ক্ষেতকে ৪1৫ বার দীর্ঘ প্রস্থে লাঙ্গল উত্তমরূপে মই দিয়। 

মাটি সমতল, ধূলিবৎ ও তৃণ শুন্ত করিয়। রাখিয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বা মাঝামাঝি 

জমিতে যো* হইলেই বেগুনের চারা রোপণ করিতে হয়। এদেশে আযাঢ় মাসে 

একবার থুব রৌদ্র হয়, চলিত কথায় তাহাকে “আবাচিয়া পূপ' বলে। সেই অবস্থায় 
চারাগুলিকে ক্ষেতে জল দিয়। বাচাইয়! রাখিতে হয়। এই ধুপে লাগান চারা, বৃষ্টি 
পাইলে, অতি ত্বরায় তেজস্কর ও ঝাড়াল হইয় পড়ে । 

আউসে বেগুনের গাছ টতয়ারি হইয়। উঠিলেই, আমন অর্থাৎ হেমস্তিক বেগুন 

ক্ষেতে বসাইবার উদ্যোগ করিতে হয়। ইতিপুব্বে বিধিমত জাঁমতে চাষ ও সান্র 

দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখ। আবশ্তক। আউস ও আমন ব্যতাঁত আবু 

একপ্রকার বেগুনের বাঙল। দেশে চাষ হইয়া থাকে । এই বেগুন চেত্র মাসে ফলে। 

এইজন্য ইহার নাম চতে বেগুন, যেমন শীতের বেগুনকে কেহ কেহ পৌষে বেগুন 

বলিয়। থাকে । মাঘ মাসের মধ্যেই চৈতে বেগুনের চারা তৈয়ারি করিতে হয়, 

ফাল্তন মাসের প্রথমেই ক্ষেতে চারা বসাইতে পারিলে চেত্র মাসে ফলিতে আরন্ত 

হয়। ইহার গাছ খুব ঝাড়াল না হইলেও প্রতি গাইটে থলো থলে। বেন ফলে। 
* বৃষ্টি পাতের পর জমিতে জল শুধিয়া গেলে মাটি সরস থাকিবে অথট ুব ভিজা থ।কিবে 

না1। মাঠি কোদাল দারা কোপাইলে কোদালে জড়াইয়া ধরে ন1 এবং মাটি সংজে ঠা দিয়া গু ডান 
যায়, ঢেলা বাধে পা। মাটির এই অবস্থাকে খা হওয়া বলে। এই সময় পা পন ও ঢার! রেশি৭ 

ক্নিতে হম 



১০০ কষক-আবণ, ১৬১৮ । রা ১২শ খও । 

বেগুন নামি লম্বাক্কৃতি ও ও সরু। ইহাতে শ" াস জাহির থাকে না কিন্তু যে সময় 
তরকারি খুব অভাব সেই সময় প!ওয়া যায় বলিয়া লোকে আদর করির়। ক্রয় 
করিতে বাধ্য হয়। দাম, আউসে কিন্বা পৌষে বেগুন অপেক্ষা সম্ত।। এই 
বেগুন কল কারখানার সন্নিকট কুলি বাজারে খুব আমদানী হর । সস্তা বলিয়। 
কারখানার কুলি মজুরেরাই বেশীভাগ এই বেগুন ক্রয় করিরা থাকে । এই কারণে 
ইহ। কুলিবেগ্চন আখ্।ও পাইয়াছে। ইহ। প্রায়ই ওজন দরে বিকয় হয়। প্রায়ই 
চারি কিন্ব। পাঁচ পয়সা সের বিকায় কিন্তু তরকারির আমদানী না থাকিলে আট 
পয়সা সেরও বিকাইতে দেখ! যায়। 

শাদ! বেগুন প্রান মুক্তকেশীর আকারের। ফলন প্রায় যুক্তকেশীর মত। 
| যুক্তকেশীর মত খোসা পাতলা, খাইতেও 

সুস্বাদু, ইহার আউস ও পৌষ হুইটি খন্দই 
পাওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব এই যেমুক্তকেশী 
অশেক্ষা ইহার গাছ ও ফলে কষ কাট৷ 

হয়, কোন কোন গাছে আদে+ কাটা হয় না। 

আউসে, পৌষে ও টগ্রতে এই রকম 

বেগুনেই, বাজারে বেগুঃনর আমদানী 

জাগাইয়। রাখে । আবার ইহাও দেখা যায় ষে 

মুক্তকেশী বা মাকৃড়। বেগুন যদি ক্রমাথয়ে 

শাদা! আউস ও বা তেগুন। মাসে মাসে চারা করিয়। চাষ করা যায় তাহ। 

হইলে বার মাসই ভাল বেগুন পাওয়া যায়। 

বীজজতল। বা হাপর--এদেশে প্রায়ই গুহস্থ্ের আঙ্গিনা বা উঠানের এক পার্ে 

অথবা! গোয়াল ঘরের ধারে, 81৫ হাত চতুফোণ বিশিষ্ট উচ্চ জমি কোপাইয়া! 

হাপর প্রস্তত কর! হয়। ট্রহাপরে আন্দাজ মত সার এবং ফুটের ছাই মিশাইতে 

হয়। এ হাপরে অন্ত কোন প্রকার সার ন। দিলেও চলিতে পারে, কারণ যে 

স্থানে হাপর প্রস্তত করিবার স্থান নির্দেশ কর! হইল, এ স্থান গুলি স্বভাবতঃই 

গৃহ এবং গোয়াল পরিত্যক্ত সারে, অত্যন্ত উর্ধর। হইয়া থাকে । হাপরে 

সারের আতিশয্য হওয়া উচিত নয়, যে ক্ষেতে বেগুন চাষ হইবে সেই ক্ষেতের 

সারের অনুপাতে বরং কিছু কম হওয়া উচিত, তাহা না হইলে ক্ষেত্রে রোপিত 

চারাগুলি সমানান্থপাতে সার না পাইয়া খারাপ হইয়। যাইবার সম্তাবন।। 

ইহাও স্মরণ রাখ! আবশ্যক যে, চারা যত মধ্যমাকার, থাট খাট, ঝাড়াল ও 

শক্ত হইবে? সেই চারাই বেশী দিন স্বামী হইয়! সুফল প্রদান করিবে । ধাপাল 

চারার গাছ অধিক দিন বাচে না। 



শত ২ সস ০ পিপল পার ৬ পি এ ০ ০৯ রি অজ জরিপ শিস চি চা শ সশ। শপ ইউ উর জিউস সস 

র্থ সংখ্যা ]. স্জী চাষ । - ১০১ 
শি শপ পশলা 

বীজতল! ব। হাপর ্র ছায়াতে হইলে চারাং এপি লা. হইয়া উঠে কিন্ত দেখিতে 

বেশ নধর দেখায়, সেচার] ভাল তাত বাত সহিষ্ণু হয় না। চারাগুলি ক্ষেতে 

বসাইবার পূর্বে নিয়মিত রৌদ্বে জল খাওয়াইয়। বেশ টে”কসহি করিয়া লইতে 
হয়। চারাগুলি কোমল অবস্থায় প্রথর রৌদ্র বা অত্যধিক বর্ষণ সহ করিতে 
পারে না, তাহাদের রক্ষা! করিতে নারিকেল পাত প্রভৃতির আচ্ছাদন আবশ্তক। 

আচ্ছাদন, সকাল সন্ধ্যা বা আবশ্যকমত খুলিয়৷ রাখিতে হয়। ৪হাত ৮* ৪ হাত 

পরিমিত স্থানে এক আউন্দ ( ২॥ তোল। ) বেগুন বীজ বপন করা চলে। ইহাতে 
ষে চার। উৎপন্ন হইবে তাহাতে ১ বিঘা জমির চাষ হইবে। 

বেগুন বীজ মাদ। দিবার দিন হইতে এক মাস মধ্যে রোপণ যোগ্য হইতে দেখ। 

যায়। বেগুনের বাজ হাপরে বুনিয়া তাহার উপর এক ইঞ্চি আন্দাজ ধূলিবৎ মাটা 
চাপ দ্বিতে হয়। কিন্তু এ মাটী, বীজের উপর আলগা, পাত'্ল1 করিয়। চালিয়। ন। 

দিলে সকল চার। ফোটে না' বীজগুলি অধিক মাটি চাপ। পড়িলে অস্কুরগুলি 

মাটি ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারে ন। বীঙ্গতলির উপর বিচালি (খড়) দিয়। জগ 
সিঞ্চন করিলে অঙ্কুর ফুটিবার সহায়ত! হয়, কারণ ইহাতে প্রথমতঃ বাঁজ অস্কুর্িত 

হইবার উপযুক্ত উত্তাপ সংরক্ষিত হয়, দ্বিতীয়তঃ খোল! মাটির উপর জল পড়িলে 
মুত্তিক। মধ্যস্থিত বায়ু চলাচলের ছিদ্র পথগুলি বুঙ্জিয়। ষায় এবং উপরের মাটী কঠিন 
হইয়া! অনেক বীঞ্জ ফুটিয়া উপরে উঠিতে পারে না। খুব আল্প। মাটিতে বাঁজ বুনিলে 
জল পাইয়৷ বীজগুলি মাটির নিয়ন্ডরে চলিয়া যাইতে পারে, এই হেতু বীজতলার মাটি 
ছোট তক্ত] দিয় চাপিয়। অপেক্ষাকৃত কঠিন মৃত্তিকাতে বীজ বপন কর কর্তব্য । 

উই ব৷ পিপীলিকার মাটি খুব তেজফর। ইহাতে বীজ অদস্কুরণ শক্তি নিহিত 
আছে। উই এবং পিপীলিকার মুখের লাল! হইতে মৃত্তিক। এই প্রকার সঞ্জিবনী 
শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই হেতু বেহারের চাষীরা বীজতলায় উইমাটি ছাড়াইয়। থাকে। 

বাঙল! বিহার ও অযোধ্যায় অনেকানেক স্থানে উই টিবি দেখিতে পাওয়া বায়। 

উই ব৷ পিঁপড়ের মাটিকে কাজে লাগাইতে পারিলে তাহাদের দ্বার। যে ক্ষতি হয় 
তাহার কতকট। পুরণ হইতে পারে। 

রোপণ প্রণালী-হাপরে চাব্রাগ্ডলি ১০1১২ অঙ্তুলি বড় হইয়া উঠিলে, তখন 
উহাদ্িগকে নিদ্দিষ্ট ক্ষেত্রে নাড়িয়। পুতিতে হয়। অধিক লব্বা চার। পোত। ভাল নয়। 

ক্ষেতে চার। নাড়িয়া পুতিবার (111081)157)6) সময়, এক গাছি লম্বা রসি লইয়! 

এ ক্ষেতের উপর লাইন বন্দী করতঃ ২ বা ১৪০ হাত অস্তর ঠিক সমান দুরত্ব রাখিয়। 
এক্ একটি চার! গর্ত যধ্যে পুতিতে হইবে । চারা বে।পণ করিবার পুর্বে উহাদের 

মূল শিকড়ের অগ্রভাগ সহিত অন্থান্ত সরু সরু শিকড় লিও ছাটিয়া ফেলিতে 

হইবে ইহাকে (11771177001) খাশি করা বলে। খাশি করা গছের তেজ 



১০২ ক্লষক__ শ্রাবণ, ১৩১৮। [ ১২শ'। খণ্ড 
০ শস্ ভস্তি ০ আও পেস এসডি ওক এ ত্ এক্স শা ক 

অধিক ও ফল বড় হয়। চারা রোপণের সমগ্র কোন একটি পাত্রে কতকট। ঘুটের 
ছাই নিজের কাছে রাখিতে হয়। কোন কোন চাষীর বিশ্বাস যে, প্রত্যেক চারাটি 
পুতিবার পুর্বে এঁ চারার মুলে ছাই মাখাইয়া৷ রোপণ করিতে পারিলে, গাছে বড় 
একটা পোকা ধরে না। ইহাতে গাছ খুব ভাল হয়। চার৷ যদি এক পশল! বৃষ্টি 
হওয়ার অব্যবহিত পরেই পোত। যায়, তবে সে চার! প্রায়ই মরে না। 

এমেরিকান বেগুন 
তরকারির মধ্যে বেগুন একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহ! 

মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম, বাঙলা, উড়িস্ত। সকল স্থানে বিভিন্ন 
জল হাওয়ায় জন্মায়। বারাণসীর পর পারে বামনগরে অতি স্থুম্থাছ এবং সুবৃহৎ 
বেগুন জন্মে । পুর্ববঙ্গের রঙপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে এক একট। কুমড়ার মত বড় 
বেগুন হয়। এমেরিকনি ছয় সেরি একপ্রকার বেগুন সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছে । 

এমেরিকান ছয় সেরি বেগুন 
ইহার মত বড় বেগুন এদেশে কোথাও ফলে না। এদেশের বিশেষতঃ 

বাঙলার বেগুন বড় ফাপা সুতরাং বড় হইলেও ওজনে কম হয়। এমেরিকার এই 

বেগুন নিরেট এবং ভারি । একট। বেগুন ওজনে ছয় সের পর্য্যস্ত হয়। খাইতে সুস্বাছ, 

বেনারসের বেগুন ইহ] অপেক্ষা কিছু ছোট । এই এমেরিকান বেগুনের একট। প্রধান 
গুণ এই যে ইহার গাছের ডালে, পাতায় ও ফলের বোটায় আদে কাট। হয় ন।। 

ইহা সুমিষ্ট কি না ঠিক বল! যায় না। ইহার গাছ খুব ঝাড়াল হয়, বড় 
উচু হয়না। গাছে কিন্তু 3 কিম্বা ৫ টার অধিক ফল হয় না এবং অধিক দিন ধরিয়া 
ফুলে না।_' বিশেধ যত্র না করিলে সব বেগুন সমান্ বড় হইবে না। অন্য বেগুনের 



এগ জজ সি ৮৮৩ ৭৮ পে তি সত লা শপ তি আরা হক সদ জুরি সর 

ধর্থ সখ্য! ] সবজী চাষ । - ১০৩ 

মত সামান্ত ভাবে চাষ ক্লে ছুই একট! বেগুন নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নহে কিন্তু দেশী 

বেগুনের ফল ছোট হইলেও ফলে অনেক বেনী। ব্যবপায়ের হিসাবে এদেশে দেশী 
বেগুনের চাষই আয়কর । এমেরিকান বেগুনের গাছ শীত ফুরাইলে মবরিয়। যায় কিন্ত্ত 

দেশী বেগুন বারমাস রাখিলেও থাকে ও ফল দেয়। পুরাতন ডালগুলি কাটিয়! ক্ষেতে 
জলসেচন করিতে পারিলে নূতন ডাল গজায় ও অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হয় । সাধারণতঃ 
কিন্তু গাছ পাঁচ বা ছয় মাসের পুরাতন হইয়৷ আসিলেই ফল ছোট হইয়। যায় । এক 

বৎসর গাছ রাখিলে একটা বেগুন গাছ হইতে ছুই শত ফলের অধিক পাওয়া ষায়। 

গোয়ালন্দের লম্বা! বেগুন । 

এই বেগুন তে ব! কুলি বেগুনের মত হইলেও ইহ] অপেক্ষা লম্বায় অনেক বড়, 

কুলি বেগুনের অপেক্ষা যোটা, ইহ! মুক্তকেশী প্রভৃতি বেগুনের ন্যাপ পৌষ মাসেই 
ফলে। কুলী বেগুনের সহিত অনেক পার্থক্য থাকিলেও গাছ এবং ফলে কিছু কিছু 

সাদৃশ্য দেখ! যায়। টৈতে বেগুন হিসাবে ইহার চাষ করিয়! দেখ গিয়াছে যে, চৈত্র 
মাসে ফলিলে ইহার ফল ছোট হয়। ইহ! কুলি বেগুনের মত থলে! থলে! ফলে না । 

বেগুন ক্ষেতে সার- বেগুন ক্ষেত তয়ারি করিবার সময তাহাতে মাটি ও 

গোবর ও ছাই প্রভৃতি মিশ্র সার দিবার কথা বল! হইয়াছে । বেগুন ক্ষেতে 
সরিষার ঘখেল দিলে ফলন খুব বাড়ে । ক্ষেতে চার] বসাইবার পর চার দেড় ব। 
ছুই ফুট বড় হইলে ক্ষেত কোপাইয়৷ ব। ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়। গাছের গোড়ায় সরিষার 

€খল দিতে হয়। সরিষার খেল পচাইয়৷ দেওয়া কর্তব্য। ক্ষেতে ইতিপুর্বে 
অন্ত সার দেওয়া থাকিলে এক্ষণে ১ মণ খল সারই যথেষ্ট। বেগুনের চার! 

বসাইয়। তিন চারিটি পাতা বাহির হইলেই গোড়ায় মাটি দিয়া ভাটি টানিয়! দিতে 

হয়। সার দিয় পুনরায় আর একবার এবং আবশ্তকমত মধ্যে একবার গোড়ায় 

মাটি দিতে হয়। গাছের গোড়ায় জল বসিলে বা গোড়া বাতাসে নড়িতে থাকিলে 

বেগুন গাছ ফলে না। বেগুন ক্ষেতে জলনিকাশি পয়োনাল। ঠিক থাক! চাই। 
ফলন-_-প্রুতি মরস্থুমে একটা সতেজ বেগুন গাছ হইতে ১০* শত বড় ফল 

নিশ্চয়ই আশ। করা যায় । প্রত্যেক বিঘায় ১৬০* শত €বগুন চারা বদিতে পারে । 

সব গাছ সমান ফলে না, ছুই.দশটি গাছ মরিয়া যায়, সকল গাছের ফল বেশ বড় 

হয় না। কতকগুলা ফল শুকাইয়। ও পচিয়া নষ্ট হয়, যাহ! হউক হাজা, পচা ও 

পোক। খাওয়৷ কান! বেগুন বাদ দিলেও এক বিঘ। বেগুন চাষ করিয়! ১০* মণ 

বেগুন উৎপন্ন হইতে পারে । কলিকাত। বা কপিকাতার নিকটে ১ মণ বেগুনের 

পাইকারি দর কখন ১২ টাকার কম হয় না। 

বেগুন চাষে খরচ-_প্রতি বিঘায় হলকর্ষণ ও সার ৭॥০ টাকা, বীজ খরিদ ও 

চারা! বসান ও জল সেচন ২* টাকা, কোপান নিড়ান, ভাট টানা ৬২ টাকা, 
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জমির খাজন ৩২ টাক! | খরচ বাদে ফলনের তারতম্য অনুসারে এক বিঘা বেগুন 

চাষ হইতে ৭৫২ হইতে ১০২ টাকা মুনফা হইতে পারে । 
বিশেষ ঠা বাগান জমিতে গাছ, পালা, বন কাটিয়। তাহাতে বেগুন চাষ 

করিলে বিনা সারে এক বা ছুই বৎসর বেগুন প্রচুর জন্মায় । আমাদের গোবিন্বপুরের 
ক্ষেতে একটা বাশবা।গান তুলিয়। দিয়! তাহাতে কেবলমাত্র পাঁকমাটি ছড়ান হইয়াছিল। 

প্রথম বৎসর বেগুন চাষ করিয়া! বিঘাতে ১৫০ টাকা আয় দাড়াইয়াছিল। দ্বিতীয় 

বৎসর সেই ক্ষেত হইতে অন্য কোন সার ন! দ্রিয়াও ৮২২ টাক। মুনফ। হইয়াছিল। 

বেগুনের ব্যাধির মধ্যে কাণ্ডে, শাখায় ও ফলে পোকা লাগ। অন্যতম। কাণ্ডের 

কীড়। শ্বেতবর্ণ, প্রজাপতি ধূলরবর্ণ। কাণ্ডের নিয় অংশেই ইহ] দুষ্ট হয়। ইহার 

দ্বারাই ফসলের সমধিক অপকার হয়। শাখার পোক। সাধারণতঃ উপরের কোমল 

শাখা! সমূহে দৃষ্ট হয়। ইহার কীড়। শেতবর্ণঃ প্রজাপতি শ্বেতবর্ণ সধুজ দাগ 

বিশিষ্ট পক্ষ যুক্ত। বেগুনের ফলের পোকার কীড়া ঈষৎ পিঙ্গলাভ1 বিশিষ্ট; 

প্রজাপতি শ্বেতবর্ণ ও ধূসর কাল রঙের ফৌটাযুক্ত পক্ষ বিশিষ্ট। এই সমুদয়ের 
প্ররতিকার-_ আক্রান্ত গাছ সকল তুলিয়। পোড়া ইয়) ফেলা । ক্ষেত্রের নিকটে বন বেগুন, 
কণ্টিকারী প্রভৃতির গাছ থাকিলেও সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলা উষ্ভিত। কারণ 

অনেক সময়ে এ সমুদ্ধয় গাছ হইতেই পোক। আসিয়৷ বেগুন গাছ আক্রম্ষণ করে। 

ছত্রক রোগের মধ্যে “ধসালাগা” ও 'তুলসী মারা” বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 
প্রধানতঃ জমিতে জল বসিয়াই এই সকল রোগের কারভূত জীবাণুর পরিপুষ্টির 
সহায়তা করে । সাধারণ কৃষকের বিশ্বাস যে, বেগুনের মূল শিকড় না কা।ওয়। দিলে 

এই সকল রোগের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহ! অমূলক । অবশ্য জমি কোপাইবার 

সময় শিকড় কাটিয়। গেলে জীবাণুর অত্যন্তরে প্রবেশের সুবিধা! হয়। তৎপরে তস্ত 
মধ্যে প্রবেশ করিলে জীবাণুকে নিরাকরণ কর। একপ্রকার অসম্ভব । হযস্থলে এই 

ফসল ধসা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে সেস্থানে ২১ বৎসর বেগুন চাষ না করাই 

ভাল। এক প্রকার পোক। আছে তাহা সুধু বেগুন কেন, লাউ, কুমড়। করলা, ঝিঙ্গ। 
প্রভৃতিরও অনিষ্ট করে। পোকার কাঁড়। প্রথমাবস্থায় সবুজ রঙের, গায়ে ক।ট| থাকে, 

তাই ইহার নাম কাটালে পোকা, ইহারা পাত। কুরিয়া থাইয়। বাজরা করিয়া দেয়। 

ফসলের পোকার খবর 'ফসলের পোক।' নামক পুস্তকে সবিশেষ জানিতে পার] যায়। 

বেগুনের ভাটার, ফলের, শাখার পোকার চিত্র এ পুস্তকে দেখুন । 

পোকাক্রাস্ত পাত। ভাল করিয়া পুড়ান বা কেরোসিন €তলের জলে ফেলিয়! 

পোক। মার! ছাড়া উপায়ত্তর নাই । পোকাকে অবাধে বাড়িতে দ্দিলে অতি সত্বরে 

ক্ষেতটি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এমন অবস্থায় সে ক্ষেতে ছুই কিন্বা এক বৎসর 

বেগুন চাষ না করাই ভাল। বেগুন ক্ষেতে তু'তের জল ও কপুরের জল পিচকারি 

ছার। ছিটাইলে পোকার উপদ্রব কতকট। কমিতে পারে। 
গজ ৮ 



র্থ সংখ্যা এ বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা ] ১০৫ 
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বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা 
প্রীকেদারনাথ দাস লিখিত 

আমাদিগের দেশে সাধারণতঃ যে সকল প্রণালীতে চিনি প্ররস্তত হয় তাহ! 

বিদেশী প্রণালী অপেক্ষ। নিকৃষ্ট ও ব্যয়পাধ্য, সুতরাং বিদেশী চিনির সহিত 

প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদ্িগের চিরপ্রচলিত প্রণালীগুলি 'কথঞ্চিৎ 

পরিবর্তিত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবে উন্নত করিয়া সহজ ও সুলত কর! 
আবশ্তক। জর্মানি, মরিসস্, জাত প্রভৃতি স্থান হইতে সুলভ চিনি বহুল 
পরিমাণে আমদানি হওয়ায় আমাদিগের বিশুদ্ধ ম্বদেণী চিনি মহার্ধতা হেতু লুপ্ত- 
প্রায় হইতে বসিয়াছে। যদ্দিও বর্তমান আন্দোলনের ফর্লে সর্বসাধারণের দৃষ্টি 
এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু কেহ কারণাঙ্সন্ধানে উদ্ভোগী ন। হওয়ায় এবিষয়ে 

চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। সামাঙ্জিক শাসন বা অন্যান্ত বিবিধ উপায়ে এই 
ব্যবসায়ের তিত্তি দৃঢ় করিবার অশেষ চেষ্টা সত্বেও ইহার প্রস্তত প্রণালী বিষয়ে 
কাহারও লক্ষ্য না থাকায় কার্ধ্যক্ষেত্রে আমর! আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছি 

না। বিদেশ অপেক্ষ। আমাদিগের দেশে অনেক বিষয়ে সুবিধ আছে। তথাকার 

সামান্ত কুলি মজুরের পারিশ্রমিক এখানকার ক্ষুত্র কেরাণীদিগের সমতুল্য ব৷ 

বরং অধিক ? কার্য্যকুশল ব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই। এখানে ১০২ ১২২ টাকার 
যে ফিটার (মিপ্রি) ধা ৩০২ ৪০২ টাকায় বে প্যান-ম্যান পাওয। যায় উহার 

 টতুগু ব! পঞ্চগুণ বেতনেও সেখানে সেরূপ লোক পাওয়া স্ুকঠিন। কারখান৷ 
করিয়। উপযুক্ত স্থানের ছুর্মল্যতাও এখানকার হিসাবে সেখানে অনেক বেশী; 

গৃহাদি নিম্মাণ ব্যাপারেও তন্রপ। অবশেষে প্রস্তত দ্রব্যাদি সমুদ্রপথে এখানে 

পাঠাইবার খরচও বড় কষ নহে । এই সকল ও অনেক অপরাপর অসুবিধা সবেও 

যে বিদেশী বণিকেরা আমার্িগের সহিত প্রতিযোগিতায় অনায়াসে লাভবান 

হইতেছেন তাহার কারণ কি? 

অধুন। স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহিত হইয়া! অনেকে চিনির ব্যবসায়ে মনোনিবেশ 
করিক়্াছেন। পুরাতন দেশীয় প্রণালী বা কলকারখানার সাহায্যে বাব (গুড়), 

শকর (হত 5080: ) প্রভৃতি উপাদান হইতে চিনি প্রস্তত করিতেছেন। 

পূর্রবাপেক্ষা চিনি-কুঠির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্ত বিদেণীয়দিগের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিবার সম্ভাবন। কোথায়? ষে সকল কারখানাতে পূর্বোক্ত 

উপাদান হইতে চিনি প্রস্তত হয়, তৎসংলগ্ন মদ চোলাই খানাই উহাদের স্থায়িত্ব 

প্রধান উপায়ঃ কেবল চিনির আয্ে উহাদের ব্যর সন্কুলান হয় না, লাভ তদুবের কথা। 
শু ১৪ 

ঠ 



১০৬ কষক- আবণ, ১৩১৮ । [ ১২শ খণ্ড । 

দাকখানার €(1)1501197) ) আয়ে কোন গতিকে লোকসান পুরাইয়। কিখ্ৎ লাভ 

হয় মাব্র। জর্দানির সহিত প্রতিযোগিতাই ইংলগ্ডের কারথান! সমূহের অবনতির 
একমাত্র কারণ । জন্্মানি, মন্িসস্ প্রভৃতি স্থানে একবারে রস হইতে চিনি প্রস্তুত 

হয়। ইংলগ্ডের অধিকাংশ স্থানে রাব, শক্কর ইত্যাদি উপাদান হইতে চিন প্রস্তত 

হয় সুতরাং ইহাদের ব্যয় বাহুল্য অবশ্টন্তাবী ৷ 

উপায় কি? ৃ 
আমাদের দেশে এই ব্যবসায় স্থায়ী ও উন্নত করিতে হইলে নিয়লিখিত উপায় 

অবলম্বন কর। উচিত-_ 

কে) প্রধান্তঃ সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়-_-জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে ইক্ষু আবাদ 
করিয়। তাহ! ীম পরিচালিত কলে মাড়িয়। রস হইতে একবারে চিনি প্রস্তুত করা, 
ইহাতে চিনি প্রতি মণ ২॥০-৩২ টাকা খরচে প্রস্তত হইতে পারে। 

খে) ইক্ষু খরিদ করিয়াও এ কাধ্য চালান যাইতে পারে-__ইহ। মধ্যম 
উপায়_- ইহাতে প্রতি মণ ৫২-৬২ টাক1 হিসাবে পড়তা পড়িবে । 

এই উপায়ে চিনি প্রস্তত পক্ষে সহজ হইলেও সাধারণ গৃহস্থ ঘা! অন্ন পরিমাণে 
চিনি প্রস্ততকারকদিগের আয়ন্বাধীন নহে । জমিদার, ধনী, মহাঙ্জন বা সম্মিলিত 

মূলধনে ষাহার] কার্ষ্য করেন, তাহার! মনষে।গ করিলে উক্ত উপায়ে অল্প সময়ের 
মধ্যে বিদেশী চিনির সহিত প্রতিষোগিত! করিতে সক্ষম হইবেন। একটি 

সামান্ত কারখান। স্থাপন করিতে হইলেও অন্ততঃ পশ্চিমাঞ্চলের মাপের ৪০০ চারি 

শত বিঘ! জমি আবশ্তক। প্রতি বৎসর ২০০ ছুই শত বিঘ। জমি ইক্ষু উৎপাদনের 
উপযোগী করিয়া লইতে হইবে । ১৫ই পৌধ হইতে ১৫ই চৈত্র পর্ধ্যস্ত ইঙ্ষুমাড়াই 
করিবার প্রশস্ত সময়। এই অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য নির্বাহ করিতে হইলে 
তছুপযোগী নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 

(১) যন্ত্রাদি-_প্রধানতঃ 91০12) পরিচালিত (/0751)1710 77717 (মড়াই কল) 

একটি ও ড৪00811) 8৮1) একটি বিশেষ আবশ্তক । তদ্বাতীত 1511)11)9 ( তুরপীন) 

২।১টী ও অন্তান্ত কয়েকটী খুচর। জিনিস অন্ন ব্যয়ে হইতে পারে। সর্ব সমেত মোট 
আন্ুমানিক ৩****২ কি ৩৫০০*২ হাজার টাক মূল্যের যন্ত্রাদির সাহাঘ্যে ২০০ 
ছুই শত বিঘ। জমির উৎপন্ন ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তত কার্ধ্য সমাধা হইতে পারে। 

এই উপায়ে প্রত্যহ ১. এক শত মণ আন্দাজ চিনি প্রস্তুত হইবে। 

(২) আবাদের প্রণ।লী-__সাধারণ গৃহস্থ বা কৃষকের! যেরূপ ভাবে আবাদ করে 

তাহা অপেক্ষা উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করিতে হইবে । কৃষকেরা সারাদি 
€ 7450519) অনেক বিবয়ে অনভিজ্ঞ এবং যাহা কিছু অভিজ্ঞতা আছে 

তাঁহাও অর্থাভাবে সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিতে অক্ষম । সুতরাং 



৪র্থ সংখ্য! | ] বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিত। | ১০৭ 
৬ শি পদ ভা ১এ 

ইহাদের স্বারা আশাঙ্ূপ ফলোৎপাদনের সম্ভাবন। নাই | যদি, জমিতে 

সময়ানুযায়ী আবশ্তক মত সারাদি নিক্ষেপ করা যায় এবং ক্ষেত্রের উৎপার্দিক। 

শক্তির বৃদ্ধির অন্ঠান্ঠ উপায় অবলম্বন কর] যায় তাহ! হইলে শেষে অধিক পরিমাণে 
ফল লাভ হইবে, সব্ব প্রথমে এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাক উচিত । 

(৩) ইক্ষু মাড়া__গৃহস্থের গরু দ্বার চালিত যন্ত্রে ইক্ষুমাড়াই করে, ইগাতে 

১০০/ এক শত মণ ইক্ষু হইতে প্রায় ৫০/ মণের অধিক বস বাহির হয় না। কিন্তু 

বাষ্প (১৮০৮) পরিচালিত মাড়াই কলে এ পরিমাণ ইক্ষুতে ৮০/ আশি মণ পর্য্যন্ত রস 

বাহির হইতে পারে অর্থাৎ দেড় গুণ অধিক রস পাওয়া যাইতে পারে । পুর্ব নির্দিষ্ট 
প্রকরণে আবাদ ও এই প্রকারে মাড়াই হইলে উৎপন্ন রস সাধারণ গৃহস্থের যে 

পরিমাণে পাইয়। থাকে তাহার ছুই তিন গুণ অধিক হইবে। বূসই চিনির 
উপাদান__আমাদিগের দেশে এত কম রস আদায় হয় বঞ্রিয়াই চিনির দাম এত 

বেশী পড়িয়া যায়। 

রস হইতে একবারে চিনি 
(৪) গৃহস্থের! ইক্ষুরস হইতে রাব ব। গুড় তৈয়ারিতে প্রতি মণ প্রায় ১২ এক টাক। 

হিসাবে খরচ করিয়! থাকে, ইহাতে চিনির মূল্য প্রতি মণ ২॥*-৩২ টাক বেশী হয়, 
কারণ ২॥০-৩/ মণ রাব বা গুড় না হইলে ১/ এক মণ চিনি হয় না--যখন একবারে 

রস হইতে চিনি তৈয়ারি হইতে পারে, তখন গৃহস্থেরা রাব টতৈয়ারি করিতে ষে 
খরচ করিয়। থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্ক। যে খরচে রাব €তয়রি হয়, 
সেই খরচেই চিনি তৈয়ারি হইতে পারে। 

(৫) পাকপ্রণালী-দেশীয় প্রণালীতে আমর]৷ চিনি কম পাই, তাহার প্রধান 

কারণ আরও দুইটী। 

(ক) চিনি সদ্য প্রন্তত ন! হওয়ায় রসে অক্ের (এসিডের) অংশ বেণী জন্মায়, 
অদ্লাধিক্য হইলে উৎপন্ন মাল কম হয়। 

খে) রসটা তিনবার কড়া জালে পাক করিতে হয় (ইহাতে চিনির রও 

অপেক্ষাকৃত কাল হয় ) এবং কড়। পাকে কতক অংশজ্বপিয়! যাওয়ায় উৎপন্ন চিনি কম. 

হয়, বাম্প পরিচাগিত ভ্যাকুয়াম কড়ায় € ৬০০11)॥ 11) ) পরিমিত আচে 

একবার মাত্র পাকাইলেই প্র উপাদান হইতেই পরিষ্কার চিনি অধিক পরিমাণে 
পাওয়] যাইবে, সুতরাং এই পাক প্রণালীই উত্তম ও লাতজনক | 

(৬) রিফাইন বা পরিষফার করণ--বিদেশে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায়ই 
19159 0017092] বা হাড়ের কয়ল। বার! পরিষ্কৃত হয়। আমাদের দেশীয় প্রথ। 

মতে এই অস্প-্ত বস্তর কোন আবশ্তক নাই। ইহার পরিবর্তে সাধারণ শেওলা 
প্রক্তির দ্বারা 'অতি সুন্দররূপে বিশুদ্ধভাবে কার্ধ্য নির্বাহ হয়। ইহা! অপেক্ষা 



১০৮. ক্লবক- _শ্ীবণ, ৯৩১৮ | [ ১২শ খণ্ড। 
জি টপ এন্ড. ০ ভি ১% ৮ % শি তি তটি। পা সি স্টিকি, ছি তি নি এপ্স এ লস এ, ওসি, এস ক এসি আস এ এর কস এক্স লাকি পোস্ট এছ এ ভি তা ন্লিতা স-ডসি- পাস শি পারিস ভি লা লাক জন শা লা তা" শন এস জা ও হিস, জপ এটি এ সি স্  স্উস্ মএি উইি উইজ 

এ এক 

সহজ বা উৎকৃষ্টতর উপায় আর দেখা যায় না। বিদেন চিনি দেখিতে তই 

পরিষ্কার হউক উহার স্থায়িত্ব গুণ কম, অল্প সময়ের মধ্যে বস্ত। রসিয়া যায় ও এসিড 

আক্রমণ করে। প্র চিনি হইতে তখন এক প্রকার হুর্গন্ধ বাহির হয়, সুতরাং 

পূর্বেকার ন্যায় তত কার্য্যোপযোগী থাকে না। শেওল! ঘ্বার৷ পরিষ্কত দেশী চিনি 

অনায়াসে তদপেক্ষ। অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং তাহাতে সদ্ৃগন্ধ ব্যতীত কখন 

কোনপ্রকার দুর্গন্ধ পাওয়। যায় না, অতএব পরিফার কর। সম্বন্ধে আমাদের দেশীর 

গ্রথাই সর্বতোভাবে গ্রাহ্য । 

আমর] বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় যে সকল কারণে সমর্থ নহি, 
তাহ! এই-_প্রথমতঃ আবাদের সময় জমির উর্ধরতার প্রতি লক্ষ্য না থাকায় 
উৎপন্ন কম হয়। দ্বিতীয়তঃ-_মাড়াই কার্ষ্যের অসম্পুর্ণত। হেতু রস অনেক কম 
পাওয়া *যায়। তৃতীয়তঃ--কড়! পাকে রস জ্বাল দেওয়ার গ্গরূণ রঙ খারাপ 

হয় এবং অনেক জ্বল্তি বাদ যায়, আর গুড় করিয়া তাহা হইতে চিনি তৈয়ারি 

করিলে তদুপরি আরও কিছু অনর্থক খরচা বাড়ির! যায়। 

নিয় লিখিত উপায়ে পুর্বোক্ত অনিষ্ট সমুহের প্রতিকার হইতে 'পারে ।. 
(১) নিজ আয়তাধীনে উপযুক্ত পরিমাণ জমি রাখিয়! আধুনিক টৈজ্ঞানিক 

উপায়ে আবাদ কর।। | 
(২) বাণ্প পরিচালিত কলে মাড়াই কার্ধ্য সম্পন্ন কর] । 

(৩) বাশ্পের আচে ভ্যাকুয়ম কড়ায় (৬০০) 2১৮0) বস পাক করা। 

(৪) শেওল। ঘার। পরিষ্কার কর]। 

তাহা! হইলে অতি স্ুলতে উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ চিনি নিঃসন্দেছে পাওয়া বাইবে। 

আমর] কারবার সুত্রে ভ্রিহিত অঞ্চলে সাকড়ি মোকামে আছি । এখানে অধিক 

পরিমাণে ইঙ্ষুর আবাদ হয় সুতরাং রাব ও গুড় পর্য্যাণ্ড পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া 

থাকে । গত পৌষ মাসে আমর] ইক্ষুরস হইতে একবারে চিনি প্রস্তত করিবার 
পরীক্ষ] করিয়া বেশ কৃতকাধ্য হুইয়াছি) অবশ্ত আমাদের আবশ্তকীয় যন্ত্রাদির 
অতাবে সাধারণ নিয়মে বলদ দ্বারা ইক্ষু মাড়াই করিতে "ও কড়া পাকে 

রস আবাল দিতে হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্ঠ তাহার ফলাফল নিয়ে 
প্রদত্ত হইল__ | 

পরীক্ষার ফলাফল 
১** এক শত মণ ইচ্ষুতে ৬২* মণ রস বাহির হইয়াছিল। এ রস হইতে 

৬1 চিনি ও ৬1 মণ সির বা ছোয়া পাওয়। যায়। কিন্তু এ পরিমাপ রসে রাব প্রস্তুত 

করিয় চিনি করায় ৪1 মণের অধিক চিনি পাওয়। যায় নাই। উৎপন্ন চিনি বেনারস 
চিনি অপেক্ষা কোন অংশে হীন হয় নাই। 



চর্থ সংখ্য।। ] বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা | ১০৯ 
৪ এ ভি এসি ভীত জি ০৪৮ ডল, ভান এলসি এটি (সিসি সু বসি ক বাসি এসডি ভা ক ছি রসি ৩ চি জিত এপস শি জি বসত লস্ট রাস লা পি একই এটি পিসি লা” ওকি এসি ভি শস্তি বিস্ি এস পরন্ি। ভাস, শিস কি ও কেস তে ৯ এস উদ, এত এল তি সস এন এল ও ওকি নিব, রিনি লন পি ত ও শর লা ষ্ষি লাখ। চিনির 

বিন কলের সাহায্যে কেবল মাত্র চিরপ্রচলিত সাধারণ উপায় অ অবলম্বন বর করির। 
যখন আমরা রস হইতে চিনি তৈয়ারি করিলে প্রায় ২ মণ চিনি বেনী 

পাইতেছি, তখন আধুনিক. কল কারখানার উন্নত উপায়ে আরও বেণী ফল লাত 

করিব তত্বিষয়ে সন্দেহ কি? ইহাও বক্তব্য ষে আমর! পৌধ মাসে এই কার্ধ্য পরীক্ষা 
করিয়াছিলাম, তখন প্রকৃত পক্ষে ইক্ষুদণ্ড গুলি মাড়াই করিবার উপযোগী হয় নাই। 

মাঘ মাসের শেষে ব। ফান্তন ষাসের প্রথমে এ পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় আরও অধিক 

চিনি পাওয়া যাইত। কারণ ইক্ষু পরিণতাবস্থা। প্রাপ্ত না হইলে উহাতে পর্যাপ্ত 

পরিমাণে খেত সার (93651017) জন্মে না। 

আয় ব্যয়ের হিসাব 
আমি পুর্বে যে প্রকার কল কারখানার প্রস্তাব করিয়াছি তাহার আচ্যানিক 

আয় ব্যয়ের তালিক। পাঠকগণের অবগতির জন্ঠ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

ব্যয়-_৪*০ চারি শত বিঘ। জমির মালগুজারি ৫২ হিঃ নী ২০০০২. 

তন্মধ্যে ২০০ বিঘার আবাদী খরুচ। বিঘ। প্রতি ৭৫. হিঃ ৪ ১৫০০০ 

ইচ্ষু মাড়িয় চিনি প্রস্তত করিবার খরচা বিঘা প্রতি ৯৯২ হিঃ ২০০ ২০০০০৭ 

মোট খরচা .** ৩৭০০০ 

আয়-_প্রতি বিঘা ৫* মণ হিসাবে উৎপন্ন চিনি ১০*০* হাজার 

মপ, মণকরা ৭২ টাক] হিঃ বিক্রয় মূল্য ০৮ ৭*০০০৭ 

এ হিসাবে ছোয়া ১০৯৯০ মণ মণকর। ১॥* টাক হিঃ ২২:১৫০০০৭ 

যে ২০* শত বিঘ! জমি গর আবাদী থাকিবে তাহাতে অনায়াসে সামান্ত 

ফসল জন্মাইয়া পরে ইক্ষুর জন্য তৈয়ারি করিতে পার! যায় সুতরাং 
উহাতেও খরচ। বাদে ২০**২ টাকার ফসল পাইবার সম্ভাবন! ০ ২০০০৭ 

চিত 

পূর্ব লিখিত খরচা বাবদ *.** ৩৭০০০২. 

মোট লভ্যাংশ । ... ৫৯০০৭ 

এই হিসাব আমাদের পরীক্ষা যে ১০* মণ ইক্ষুতে ৬।* মণ চিনির 

বিষয় লিখিত হইয়াছে তদন্ুযায়ী হিসাব দেওয়া হইল। যদি পূর্ব প্রচলিত কল 
কারখানার সাহাষ্যে চিনি প্রস্তত করা ঘায়, তাহ। হইলে উক্ত ব্যয়ে উক্ত লভ্যাংশ 
নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। বরং উহা অপেক্ষা বেশীও হইতে পারে । কেবল ঠীম 

চালিত মাড়াই কলে ইক্ষু মাড়াই করিয়া ভ্যাকুয়ম প্যানে ন৷ পাকাইয়। দেশী 



১১০ কষক- শ্রাবণ, ১৩১৮ | ১২শ খণ্ড । 
ন্ লী জকি পি পিসি কটি লাশ পা 

উপায়ে পাকাইলেও উক্তরূপ লভ্যাংশ হইতে, পারে। | হেতু পুর্বে দেখান হইয়াছে 

বলদ দ্বার! চালিত মাড়াই কলে যে রস উৎপন্ন হয় তাহাতেই ৬০ মণ চিনি জন্মে। 

সুতরাং গীম পরিচাপিত মাড়াই কলে ৮* মণ রস পাওয়া গেলে ৮ মণ পর্য্যস্ত 

চিনি অনায়াসে পাওয়। যাইবে । ৬।* মণ হিসাবে উৎপন্ন হইলেও আমর] বিদেশীয় 

দ্িগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারি। ৮ মণ হইলে ত কথাই নাই। 

আমাদের ভ্তায় সাধারণ লোকের! উক্ত পরিমাণ জমি বা কল কারথান। চালাইবার 
উপযোগী অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ বিধায়, সদাশয় জমিদার ও ধনী কিম্বা মহাজনদিগের 

এ বিষয়ে টুষ্টি নিক্ষেপ কর! নিতান্ত আবশ্ক হইয়াছে । তাহাদিগকে এই বিষয় 
সম্যক ভাবে জ্ঞাপন করাই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেগ্ত | আমাদের দেশস্থ যে কোন 

জমিদার এ কাধ্যে ব্রতী হইলে সফল কাম হইতে পারিবেন। যেহেতু ৪০০।৫০০ বিঘা 
কর্ষণোপযোগী জমি নিজ কর্তৃত্বাধীনে নাই এমন জমিদার খুব অল্পই আছেন। 
অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় ভূম্যধিকারী মহাশয়ের এই সকল আপাতত্তঃ কষ্টকর কিন্তু 
পরিণামে প্রব লাভজনক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সর্ধদ। কুঞ্ঠ। বেধ করেন। 

ইহার) সমাজের মেরুদণ্ড । ইহাদের উদ্বাসীনতায় সমগ্র সমাজ নিশ্চল। 
জন সাধারণের সম্মিলিত মুলধনে কারখানা করিলেও একাধ্য চলিতে পারে। 

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এসব কার্য সম্মিলিত মুলধনেই পরিচালিত হইয়৷ থাকে। 

সেখানকার শ্রমজীবির কোনও মতে উদরানের সংস্থান করিয়। কিছু সঞ্চয় করিতে 
পারিলেই তৎক্ষণাৎ তাহ! কোনও কোম্পানির ২১ টী অংশ ক্রয়ে নিয়োজিত করে। 

আমাদের দেশের সঞ্চয়ী লোকের] কোম্পানির কাগজ ক্রয়ে যেরূপ সিদ্ধহস্ত, বিলাতের 

জন সাধারণ সম্মিলিত মূলধনের কারবারের অংশ ক্রয়ে তদ্রপ উৎসাহ প্রদর্শন 
করিয়। থাকেন। সেই জন্য তাহাদের উন্নতিও সর্বতোমুখী। যত দিন আমাদের 
দেশের লোকেরা এরূপ সম্মিলিত মুলধনে কারবার করিয়! অশেষ উপকারিতা ও 
আত্যস্তিক আবশ্তকত। উপলদ্ধি করিতে না পারিবেন ততদিন আমাদের ব্যবস 

বাণিজ্যের উন্নতি সুদুরপরাহত। যাহ। হউক ধাহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত 

হইয়াছে এ বিষয়ে তাহাদের মনোযোগ আকৃ্ হইলে দেশের একটা গুরুতর অভাব 

মোচনের আশ! কর! যায়। 2 

দধি। 
শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত। 

দ্রধি অতিশয় উপাদেয় খাগ্ভ। ইহা লঘু পথ্য, পাচক, রূচিকারক ও বাত- 
নাশক ; কিন্তু স্নিগ্ধ, এই জন্ত কফ ও কাস (ক্রষ্কাইটিস্) রোগে ইহ! সেবন অনুচিত । 

আয়ুবেদ শান্সে দধির বহুগুণ বর্ণনা আছে। আমঘুর্ধেদ মতে মহিষের দধি গুরুপাক ; 



র্থ সংখ্যা ] দধি। . ১১১ 
৪ ক শা এ এ ইতি লোপ সি অর সিএ সী দস টি খত 

ছাগ দধি অজীর্ণ, * শ্বাস, কাস ও এ রোগে ফলপ্রদ নিযি অভিহিত হইয়াছে। 

ঘোল অথব! মাটাতোল। ছুগ্ধের দধি অজীর্ণের মহোৌষধ। দ্ধিতে ঘ্ৃত থাকিলে 

ইহ! গুরুপাচ্য হয়। মহিষ ছুগ্ধে অধিক পরিমাণে এবং ছাগছুগ্ধে অল্প পরিমাণে 

মাখন থাকে বলিয়া মহিষ ছুগ্ধ বা দধি গুরুপাক এবং ছাগন্ুপ্ধ বা দধি লবু 

বলিয়া আমুর্বেদ শান্ত্রকারগণ বাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের দেশে হাম জ্বরে 

ও আমাশয় রোগে দধি সর্বদা ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ টাইফয়েড, 

নামক বিষাক্ত জ্বরে, আমাশায় প্রভৃতি অন্ত্ররোগে এক্ষণে দধির ব্যবস্থা করিতেছেন। 

স্স্থ ব্যক্তির মলনাড়ীতেও কলেরা, আমাশায়, টাইফয়েড, প্রভৃতি বিষাক্ত ব্যাধির 

জীবাণু থাকিতে পারে। অবস্থা বিশেষে ইহার! ভয়াবহও হইয়। থাকে। দধির 

জীবাণুদ্বারা এক বাঁছুই দিন মধ্যে এই সমস্ত বিষাক্ত জুবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

সুতরাং এমন উপকারী স্ুখাগ্ভ দধি প্রস্তুত প্রণ[লী সকলেরই জান! আবশ্যক । 

ঘরে ঘরে দধি প্রস্তত করিবার নিয়ম জানা আছে কিন্তু তাহ। যে প্রণালীতে প্রস্তুত 

হয় তাহাতে এ দধি সম্পূর্ণ গুণবিশিষ্ট হয় না। আমর! বর্তমান প্রবন্ধে দ্রধি 

প্রস্তত সম্বন্ধে আলোচন৷ করিব। 

দুদ্ধে একপ্রকার শর্করা থাকে তাহাকে ছুগ্ধ শর্করা (ল্যাক্টোজ ) বলে। বায়ু 

মগুলে অনেক প্রকার জীবাণু ( উত্তিদণু) বর্তমান আছে। তন্মধ্যে ল্যাক্র্টিক্ 

নামক একপ্রকার জীবাণু হুদ্ধ শর্কর1 গ্রহণ করিয়। ল্যাকৃটিক এসিড. নামক 

একপ্রকার অস্ত্র প্রস্তুত করে। ইহাতেই ছুপ্ধ দ্রধিতে পরিণত হয়। বামুমণ্ডলের 

ল্যাকৃটিক্ এসিড. জীবাণুর সহিত অন্যান্য জীবাণুও দুগ্ধ আসিয়। অন্য প্রকার কার্য 

করে বলিয়া বায়ুমগুলের জীবাণুর উপর নির্ভর করিলে বিশুদ্ধ দি প্রাপ্ত হওয়! 

যায় ন।। এই জন্ট ছুগ্ধে দধির জোড়ন দিয়া দ্ধি প্রস্তুত করিতে হয়। অনেক 

গৃহিণী ছুগ্ধে দধির জল প্রদান করিয়া দধি করেন, ইহাতে ঠিক দধি হয় না, 

কারণ দধির জলের অস্ন দুগ্ধের কতকাংশ ছানায় পরিণত করিয়াথাকে। কেহ কেহ 

ছুগ্গে তেঁতুল দিয়! দধি করেন কিন্তু ইহাতেও দধির কতকাংশ ছানা হয় এবং. ইহ! 

দ্বার] প্রৃত দধি হয় না! কারণ ল্যাক্টিক্ এসিড. জীবাণু ব্যতীত দধি প্রস্তুত হইতে 

পারে না। কেহ কেহ দধির পাত্রে দুগ্ধ ঢালিয়! দিয়া দধি গ্রস্তত করেন, কিন্ত 

ইহাতেও খাটি দধি প্রস্তত হয় না, কারণ পাত্রের অমদ্বার দুর্দের কতকাংশ 

ছানায় পরিণত হয়। সকলেই জানেন যে কীসার পাত্রে দধি পাতিতে নাই, 

কাঁরণ ইহাতে দধির অস্নে কাসার কলঙ্ক উঠিয়! দধি বিকৃত হয়। পাথরের পাত্রে দরধি, 

প্রস্তত কর! যাইতে পারে । নূতন মৃৎ্পাত্র সর্বাপেক্ষা উত্তম। নূতন মৃৎ্পাত্রের 

বালী ঘপিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। মৃৎ্পাক্রে দধি করিতে হইলে উহা! 
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উত্তম রূপে ধৌত করিয় অগ্সির উন্বাপে ইহার অন্নত্ব নষ্ট করিক্াা লইতে হয়। 
পাথুরে কিন্বা এনামেল কর! লোহার পাত্রে দ্ধি করিতে হইলে উহ1ও উত্তমরূপে 
ধৌত করিয়া লইতে হুয়। কীচ৷ ছধে উত্তম দধি হয় না, কারণ ইহাতে বাহ্ুমগুলের 
নান। রূপ জীবাণু অবস্থিত থাকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া! সংঘটন হইয়া থাকে । অধিক 
উষ্ণ অর্থাৎ ফারেন্হিট. তাপমান যতস্ত্রের ১*৪ ডিশ্রির অধিক উত্তপ্ত (যে ছুগ্ধের 
উত্তাপ আঙ্গুলে সহা.হয় না)হুগ্ধে জোড়ন দিলে দধির জীবাণু মরিয়া ধায় এবং 
উত্তম দধি প্রস্তত হয় না। ঈবছুষ্ অর্থাৎ মনুষ্য শরীরের সম পরিমাণ 

উত্তাপ বিশিষ্ট ছগ্ধ, দধির জীবাণুর অতিশয় প্রিয় । এই রূপ উষ্ণ ছুপ্ধ নূতন মৃত্ভিক। 
পাজ্রে ঢালিয়া অর্ধ ছটাক আন্দাজ দধি, দুদের এক পার্শে দ্বিয়৷ পাত্রের সহিত 

আন্তে আন্তে লাগাইয়া দিতে হয়। এক সের ছুগ্গে অর্ধ তোলা পরিমাণ জোড়ন 

-দেওয়! উচিত। অধিক জোড়নে ছুধের কতকাংশ ছানায় পন্ধিণত হয়। জীবাণু 
পাত্রের এক ধার হইতে যেরূপ সজোরে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে এদিক 
ওদিক কিন্ত! ছুগ্ধের মধ্য স্থলে জোড়ন দিলে জীবাণু সেইরূপ সম্ততঙ্গে কার্ধ্য কপ্ধিতে 
পারে না এবং দধিও উৎকৃষ্ট হইবে না। ছুদ্ধে জোড়ন দিক্াই পাত্র নির্ধারিত 
স্থানে রক্ষা! করিতে হয়, দধি প্রস্তত হইবার কালীন নাড়। জ্জাড়। পাইলে জীবাণু 
বাধ। প্রা্চ হওয়ায় উত্তম দধি গ্রপ্তত করিতে পারে না। অঞ্তর্ক লোক কখনই 

অতি উত্তম দধি প্রস্তুত করিতে পারে না। এই জন্য গোপগণও সকলে “খাসা” দধি 

প্রস্তুত করিতে পারে না। শীতকালে অপরাহু ১ বা২ টার সময়ে দধি বসান উচিত 

এবং ২।৩ ঘণ্টা ইহ1 রোৌদ্রে রাখিলে শীত্র দধি প্রস্তুত হয়। নচেৎ শীতকালে দ্ধ জমিতে 
বিলম্ব হয় । এইকালে দধির পাজ্জের তলায় শুস্ম রাখিলে দুগ্ধ শীঘ্র শীতল হয় না 
এবং শীঘ্র দধি প্রপ্তত হয়। দুধ জাল দিবার সময়ে সেরকর। অর্ধপোয়! চিনি দিলে মিষ্ট 

দধি হইয়| থাকে । গোপগণ খাঁটি হুগ্ধে সের কর এক পোয়া জল মিশ্রিত করিয়। এ 
জল জ্বাল দিয়া মারিয়। পরে দধি প্রস্তুত করে এই ছুগ্গে উত্তম দধি হয়। জল মিশ্রিত 

না করিলে দধি আরও সুশ্বাদ হয়, কিন্তু ইহ। অন্ুস্থ লোকের পক্ষে গুরুপাচ্য হুইয়। 

থাকে। কোন কোন গোপ এক সের হুগ্ধে এক সের জগ মিশ্রিত করিয়া, আলে 
ইহার কিঞ্চিৎ মাক্র মারিয়! দধি প্রস্তুত করে। বল। বাহুল্য যে এই দধি নিকুষ্ট হয়! 

উত্তম দধিতে জল দেখিতে পাওয়া! যায় না); এবং ইহাতে দান। দান! ছান। 
থাকিবে না। ইছ। সুন্বাহছু ও অন্ন মধুর। দ্বধধির জীবাণু সুস্থ শরীরেও মন্গস্তের 
অতিশয় হিতকারী। গরম দ্রব্যের সহিত দধি তক্ষণ নিষিদ্ধ, কারণ ইহাতে 

জীবাপুর বিনাশ হইতে পারে। দধি প্রস্তুত হইলে পর এক দিনের অধিক সময় 

ইহ! ভাল থাকে না। অত্যন্ত অপ্প দধি অস্থপকারী। রূপ্ ব্যক্তির পক্ষে বি 
মন্থন করিস মাখন তুলিয়া উহা। তক্ষণ করিতে দেওয়! উচিত। | 
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লি ২০ ১ ০ 

পাটন। আলুতে পোকা 
রঃ পাটনা আলুতে আগে পোকা ধরিত ন। 

কিন্তু এক্ষণে এক প্রকার পোকার উপদ্রব হইয়াছে । ইটালী দেশে এই 

পোকাতে আলুর ফপল নষ্ট করে । আলুর পাতায় ও ভাটার ভিতর কাীড়! প্রবেশ 
করিয়া মাজ খাইতে থাকে । ইহাতে আলু গাছের ভগ ও পাত] শুকাইয়া বায়। 

পাতার বোটার গোড়াতে যে হল্দে দাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই 

পোকার বিষ্ঠ।। কাঁড়৷ সকল জমির ফাটলে প্রবেশ করিয়া আলু পর্ধযস্ত আরুমণ 
করে। পোকাগুলি আলুর সঙ্গে গুদামে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় 

গ্রীষ্ম ও বর্যার সময় বিশেষ অনিষ্ট করিয়! থাকে । পোকাগুণপি আলুর 
চোখের ভিতর ডিম পাড়ে। ভিম ফুটিয়! কীড়া বাহির হইলে তাহার সুড়ঙ্গ 
কাটিয়। আলুর ভিতর প্রবেশ করে। সুড়ঙ্গ দ্বারে যে বিষ্ঠ। ত্যাগ করে তাহা 

দেখিয়। ইহাদের অস্তিত্ব ঠিক করা যায়। এক পক্ষ ধরিয়। থাইয়। বাড়ে, তার পর 
আলুর ভিতর পুত্তলি হয় ও অনন্তর পতঙ্গ হুইয়। বাহির হয় এবং নিকটস্থ আলুতে 
ডিম পাড়ে । এক মাসের মধ্যেই তাহাদের জীবনলীল। শেষ হয়। ্ 

১৯০৭ সালে দানাপুরে এই রোগ প্রথম দেখ! দেয় এবং ১৯০৮ সালে ইহ বাকাপুত্ 

পাটন। ও নিকটস্থ স্থানে বিস্তৃত হইয়৷ পড়িয়াছে। এই প্রদেশের কৃষি পরিদর্শক 

এই ব্যাপার ব্যবহারিক উত্ভিদৃতত্ববিদের গোচরে মানেন এবং রোগদমনের বহুবিধ 

চেষ্টা হয়। চাষীগণকে বালি চাপ! দিয়া আনু রক্ষ। করিবার উপদেশ দেওয়া হয় 

বালি চাপ। দিয়া রাখিলে পতঙ্গগুলি আর আলুর গায়ে ডিম পাড়িতে পারে না। 

কীড়াক্রান্ত আলুর পাতা ও ভাটাগুলি পুড়াইয়৷ ফেলিলে কীড়াগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। 

গুদামে আলে! রাখিলেও উপকার হয়। পতঙ্গগুলি আনুতে ডিম পাড়িবার 
লোত ছাড়িয়া আলোতে যাইয়। পুড়িয়া মরে । প্রাদেশিক কষি-সমিতি একটি 

গুদাম ভাড়া! করিয়া বালি কিন্বা নিমপাতা চাপ!দ্দিয়। বীজ আলু রাখিবার ব্যবস্থ। 

করিয়াছেন। আর কতকগুলি আনু আগে ফিনাইলের জলে ধুইয়। শুকাইয়। তারপর 

নিম পাত! কিন্ব। বালি চাপ! দিয়। রাখিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। অন্ত উপায়ে 
আলু রক্ষা! অপেক্ষা বালি চাপা দিয়া রাখাই তাল বলিয়৷ প্রাতপন্ন হইয়াছে । 
:- ১৯১৯ সালে উক্ত সমিতি হইতে পুনরায় আলু রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়। অন্ত 

উপায় অপেক্ষা বালি চাপ দিয়া আলু রাখিলে অদ্ধেকেব্র উপর আলু নষ্ট হইতে 

পায় না। ভ্রড অয়েল জলের সহিত মিশাইয়া তাহাতে আদু ধুইয়া পরে বালি. 
৯৫ 
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৮ শপ এ ০১ জান * 

চাপা দিয়া রাখা সকল স্থানে সুবিধা জনক নহে। বিহারে এই প্রকারে আলু 

বাখিলে অনেক পচিয়৷ যায় কিন্তু মধ্য প্রদেশে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাহা 

কেবলমাত্র বালি চাপ দিয়৷ রাখ। হইয়াছিল, সেই আলু পরীক্ষা করিয়৷ দেখা 
হইয়াছে বে, যদ্দিও এ আলুতে কীড়া দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত সে গুলি সমুদয়ই মৃত । 

আলু রক্ষা করিতে হইলে চাষীগণ নিম্নলিখিত উপদেশ অন্থসারে কার্ধ্য করিলে 

লাভবান হইতে পারে-__ 

১। খটখটে শুকৃন। গুদামে আলু রাখিতে হয়। গুদাম পরিকফার পরিচ্ছন হওয়। 

চাই, যেন তথায় আলুর পোক। ন1 থাকে । 
২। গুদামের মেজে জমি হইতে উচ্চ হইবে : বর্ধায়ও যেন সত সেঁতে ন। 

হয়। মেজেতে চেটাই বিছাইয়৷ তার উপর আলু রাখিবে। 

৩। গুদামক্জাত 'করিবার পুর্বে আলু এক একটি করিয়। বাছিয়া লইবে যেন 
তাহার মধ্যে কীড়া থাকিয়া ন। যায় । 

৪। এক এক থাক আনু রাখিয়। তাহার উপর বালি চাপা দিতে হইবে যেন 
একটিও আলু বাহির হইয়া! ন। থাকে । 

৫1 মাঝে মাঝে পচ1 আলু বাহির করিয়। ফেল] উচিত ও পুনরায় বালি চাপ। 

দ্বেওয়া উচিত। কোনটিতে যদি পোকা থাকে, তবে তাহ! পোক। ছাড়ায়! 

পরিক্ষার করিয়া! ফেলিবে। 

৬। ক্ষেত হইতে আলু তুলিবার সময় আগুণ জ্বালিলে পতঙ্গ গুলি পুড়িয়াও 

মরিতে পারে । 

পন্যের সহজে পরিমাপ-_- 
তেজ হজহাত 

গোলাতে ভুট্টা থাকিলে, গুদামে আলু থাকিলে ব! 

গাদায় শুষ্ক ঘাসের ওজন কি প্রকারে জান। যাইতে পারে, কুইন্সল্যাও কৃষি-পত্রিক। 

তাহার একট মোটামুটি হিসাব দ্রিয়াছেন। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ভ্রেমাসিক 

পত্রিকায় উহ? প্রকাশিত হইয়াছে । 
২ ঘন ফুট বাছাই করা শুকনা ভুট্টার ওজন এক বুসেল। ভুট্টার গোলার ঘন 

ফুট মাপিয়া লইলে তাহাতে কত ভুট্া-দান। আছে তাহা জানিতে বিলম্ব হয় ন1। 

কোন একটি গোল। দীর্ঘে ৩০ ফিট, প্রস্তে ১২ ফিট, এবং উর্ধে ৮ ফিট হইলে-_ 

: ৩০ ৯ ১২১৫৮-০২, ৮৮০ ঘন ফিট গোলার পরিমাণ হইল; তাহাকে ২ দ্বার! ভাগ 

করিলে ১,৪৪০ বুসেল ভুট্টার ওজন পাওয়া যাইবে । 

আলুর পরিমাণ বাহির করিতে হইলে গুদামের ঘত ঘন ফিট পরিমাণ হইবে 

তাহাকে ৮ দ্বারা বিভাগ করিলে ভাগ ফল তত বুসেল আলু হইবে । ঘাসের গাদার 

খন ফিটকে ৫১২ দ্বারা বিভাগ করিলে ভাগ ফল তত টন ঘাস হইবে। 



রথ সংব্যা ] সরকারী কৃষি সংবাদ 1 ১১৫ 
সা আন কউ ৮ শ শ পিসি জগ আপি উর 

এড়ি রেশম পোকার বীজ সরবরাহ-_ 
চাষের জন্য এড়ি রেশম পোকার 

বীজ সব সময়ে মেলে না। অভাবে খারাপ বাজ লইয়া চাষ করিতে হয়। 

কিছু দিন হইল কাঁট তন্ববিদ লেক্রয় সাহেব বীজ সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য 
একট। বন্দোবস্ত করিয়াছেন। | 

(১) নিদ্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে নির্ধারিত মূল্যে বীজ সরবরাহ কর! হইবে । 
(২) যাহাদের বীজের আব্শ্তক তাহারা তাহাদের নাম ধাম লিখাইয়! 

রাখিবেন এবং বীজ কোন সময় আবণ্তক জানাইবেন। 

(৩) যাহার! নির্ধারিত মূল্যে ভাল বীজ বিক্রয় করিতে ইচ্ছক বা অন্ঠ 
. কাহারও সহিত বীজ বদল করিতে ইচ্ছুক তাহারাও নাম ধাম ঠিকান। জানাইয়। 

রাখিবেন। 

বিক্রয় জন্য বীজের নিয়লিখিত মূল্য নির্দারিত কর। হইয়াছে-_ 
২৬০ ... ০ ॥* আন! । বন হ্রারা ২০ ২৯ টাক]। 
রর. 25 ৪ ০. ১, ১৬,০০০ (এক আউন্স) ২।* টাকা। 
১৯০০ ০৮৮ ৮৮ ৯ টাকা। ৩২,০০০ (২ ১ )৩* টাকা। 
পঠিত ৪ ১০ টাক1। 

ধাহার। ৪ বদল করিতে বা ক্রয় বিক্রয় করিতে চান তাহাদিগকে (১) এই 

নির্ধারিত মুল্য মানিয়! চলিতে হইবে $ ২২) সময় থাকিতে জানাইতে হইবে, কথখন্ 

তাহার। তাহাদের উদ্বত্ত বীজ বিক্রয় করিবেন ; (৩) কখন্ বাজ বদলাই করিতে 

পারেন ; (৪) কথন্ তাহাদের বীজ আবশ্তক ; ৫৫) প্রত্যেক বৎসর নুতন বাঁজ 

কোন মরস্থমে আবশ্তক এবং প্রত্যেক বৎসরে কোন মরস্ুমে উদ্ধত্ত বীঞ্জ তেয়ারি 
হইতে পারে । এই বন্দোবস্তে এড়ির পোক। প্রতিপালনের বিশেষ সুযোগ হইবে। 

কোন কোন জেলায় রেশম চাধীগণ জুলাই মাসে বীজ চান তাহাদের নিকট হইতে 

মার্চ মাসে উদ্বত বীজ পাওয়া যাইতে পারে । আবার কেহ মার্চ মাসে বীষ্জ সংগ্রহ 

করেন, তাহাদের নিকট হইতে জুলাই অগষ্ট মাসে উদ্বত্ত বীজ পাওয় যাইবে। 
বড় চাবীগণ বিক্রয়ের জন্ সকল মরস্থমেই অনেক ডিম দিতে পারেন এবং রেশম 

চাষের প্রধান কেন্দ্রে সব সময়েই প্রায় বীজের দরকার এবং সব্ধদা বীঞ্জও বিক্রয়ার্থ 

প্রস্তুত রাখ! হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় আর এক মহৎ সুবিধা এই যে সুদুরবত্তা স্থান 
বথা গুজরাট, বেহার, দক্ষিণ ভাবুতবর্ষ, উত্তর তারত হইতেও বর্ষ বদলাই কর 

যাইতে পারে । এই সম্বন্ধে বিশেষ খবরের জন্য পুষ! তন্বানুসন্ধানালয়ে, ইম্পিরিয়াল 

কীটতন্ববিদের নিকট পত্রাদ্দি লেখ! কর্তধ্য। তাহার ঠিকানা--11. 11. 149179) [950] 

ঘ7310678011077 21770100191 4 10 0]ঠোহাচ] লিসা 1076016 [৮1357, 13812151. 



১১৩ কযক-- শ্রাবণ, ৯৩১৮ ). টা ১২শ খণ্ড 
চল্ছু এন্ড এ ০ম্মস্ডি-০স্ত লা পাস শাসিত. পে পা ৯ তি সঙ পি এসি এ ছি স্টিল পা পো ৬ বলছ এলাও। ভাসি তস৯নসিন পিল ০ তা পাস পাস ৩৭ পাটি ভি শি কিছ এ তি লাস শি কয কাছ, তত ২৭৯ জি তন কা সি পি ৮ ৯০ সপ উনি আআ স্পা অপ জে জা খুলে জপ 

আবহাওয়। ও শহ্ত সংবাদ--_. 
২০শে শ্রাবণ পর্যযস্ত-_যেরপ দেখা ধাইতেছে 

তাহাতে আশু সুবৃষ্টি সুচন। দেখা যাইতেছে ন।। ভাদ্র আখিন মাসেও বর্ষা আশানুবপ 

হইবে ন। বলিয়। সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । 

প্রায়ই অধিকাংশ স্থলেই সুবৃ্ট হয় নাই। উত্তর ভারতের কোন কোন স্থানে, 
সান্দ্রাজের উত্তরাংশে, এবং কাশ্শীরে অতি বৃষ্টি হইয়াছে । 

বৈশাখ হইতে ২*শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ব্রদ্দদেশে, আসাম, ছোটনাগপুর এবং বিহারে 

উচিতমত বারিপাত হইয়াছে, কিন্তু উড়িব্যা, যুক্তপ্রদ্দেশ, ভারতের পৃব্বোতরাংশঃ 
সধ্য প্রদেশ এবং ভারতের অন্ঠান্স সকল স্থানেই বৃষ্টির অভাব অনুভূত হইতেছে। 

বনু স্থানের €েমস্তিক শশ্ত বীজ বপন ও ধান্ত রোপণ বন্ধ রহিয়াছে । বীজধান 

ও ক্ষেত্রস্থ অন্যান্য শল্য শুকাইতেছে । থাদ্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃই বাড়িতেছে। 
গবাদি পশুরও থাস্ভের ও পানীয় জলের অতাব বোধ হইতেছে। | 

অন্ন দিন হইল বোন্বাইয়ের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে কিন্ত সর্বত্রই আরও 

বৃষ্টির আবশ্তক। স্ুরাটে এখন বৃষ্টি হইলেও আর তথাকার ধান্ত বীজ ঝুক্ষা হইবে না। 
পঞ্জাবেও বৃষ্টির অতাব। যেখানে সেচন জলের সুবিধা নাই গুথায় ক্ষেতের 

শশ্ঠ শুকাইতেছে। | 

হুগলী, বর্ধমান, ২৪ পরগণায় বৃষ্টির অতাবে চাব আবাদ বন্ধ হইয়া আছে ূ 
প্রেসিডেন্সিবিভাগে নদীয়। জেলায় বৃষ্টি হইলেও অধিকাংশ জেলাতেই বৃষ্টি নাই। 

ভারতে ফলের ব্যবসা _-৫বজ্ঞানিক উপায়ে ফল. সংরক্ষণ করিতে 

এবং ফলের বাগানের উন্নতি করিতে পারিলে ভারতে অনেকের অন্ন সংস্থান হইতে 
পারে। এ কথ! সকলেই জানিতেছেন, কিন্তু কেহই প্রাণ মন দিয়া ফল উত্পাদন 
ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। সম্প্রতি মজঃফরপুরে ফল সংরক্ষণের 
একটি কারখান। স্থাপিত হইয়াছে এবং উত্ত কারখানার সংরক্ষিত ফল কলকাতার 
বাজারে বিক্রয়ার্থ আসিয়াছে । বঙ্ছদেশ কিম্বা আসামের আর কোথায়ও বীতিমত 

কলের ব্যবসায়ের কথা শুনা যায় না। অনেকেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, কিছু 
দিন হইল বাঙ্গালোরের সাত মাইল দুরে বিকাণীপুর নামক স্থানে একটি ফলের 
বাগান তৈয়ারি হইতেছে । বাগানটির পরিমাণ ১১২ একর, জমিফলের বাগানের 
উপযুক্ত। এই বাগানে পুর্ব হইতেই অষ্ট্রেলিয়৷ দেশীয় অনেক ফলের গাছ আছে। 
অগ্ট্রেলিয়। হইতে স্ুবিজ্ঞ উদ্ভান পালক আনাইয়। বাগান্টি বিধিমত ফলের গাছে 
গুসজ্জিত কর! হইতেছে । এই যৌথ কারবারের মূলধন ১॥ লক্ষ টাক।। এখানকার 
উৎপন্ন ফল দেশবিদেশে সংরক্ষিত করিয়া? পাঠান হইবে বলিয়। স্থির হইয়াছে । এই 
বাগানটির নাম স্কভেলস্ ষ্টেট । এই বাগানে আপেল, পিচ, কুল, এপ্রিকট, কুরাণ্টস্ 

ও ৩০০* আন্ুর গাছ আছে। একটি প্রকাণ্ড পুক্ষরিণী হইতে ১৫* ফিট উদ্বেেজেল 
উঠান হয় এবং সেই জল এক মাইল দূর পর্য্যন্ত চালিত হয় এবং ৯০০০ গ্যালন জল 
তুলিতে দেড় কিন্ব ছুই আন মার খরচ । এক গ্যালন জলের ওজন কমবেশী ৫ সের । 



তথ সংখ্যা | রি ভারত সীমান্তে ক্ষেত্রজ ও বন্য ফল। ১১৭ 

বান রা চি | 
ক ৭ পি পাপে স্ব পা পা পপ পাশ সপ ৮ সি শপ 
যাস 2 2 পপ ৮, . শি ০০ পিপি 

ভারত বাগ ক্ষেত্রজ ও বন্য ফল । 

সপ ৮ সপ সপ সি পপ সপ» ৮. ৮ গ পা খিল ৯০৮ ০ ৮ শিপন পপি ৭ শশী ১ ৩ শী রি 
পপ শেশো শশা সসেপপেসল শ স্স্দ ও শপ ৭ শপ - শশী জলে 

সকলেই জানেন যে ভারতের উত্তর সীমা, পর্বতরাজ হিমালয় । কিন্ত 

হিমালয় সম্বন্ধে জন সাধারণের একট। অন্প্ট ধারণা আছে। তাহার। হিমালয় 

বলিতে কেবল একটি অতুযুচ্চ পর্দতমাল। বুঝিনা থাকেন। বস্ততঃ হিমালয় নামক 
পর্বতশ্রেণী দৈর্থে, প্রায় ১৫০০ শত মাইল হইবে এবং ইহা প্রস্থে ১৫* হইতে 

২০০ মাইল। জীবজন্ত, উদ্ভিদ অথব1 ভূ-তত্ব হিসাবে হিমালয়ের সকল স্থান সমান 
নহে। এই সমুদয় বিষয়ের পার্থক্য হিসাবে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন 

শাম দেওয়া! হইয়াছে- যেমন সিকিম হিমালয়, নেপাল হিমালয়, পঞ্জাব হিমালয় 

ইত্যার্দি। মোটামুটি ধরিতে গেলে হিমালয়কে ছুইভাগে বিভক্ত করিতে পার! 
যায়-_উত্তরপশ্চিম হিমালয় ও. উত্তরপূর্ব হিমালয় । এই ছুই ভাগের প্রাকৃতিক 

গঠনের অনেক তারতম্য আছে। উত্তরপশ্চিম হিমালয় সমতল ভূমি হইতে 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ উচ্চ হইয়। উঠিয়াছে, ইহার দক্ষিণ গাত্র প্রায়ই নগ্র এবং আদিম 

পর্বত শ্রেণীর দক্ষিণে আর একটি অপেক্ষাকৃত অল্পোচ্চ পৰ্ধতশ্রেণী রহিয়াছে। 

শেযষোক্তকে শিবালিক শৈলমাল! বলে। শিবালিক শলমাল। ও আদিম 

হিমালয়ের মধ্যে কতকগুলি উন্নত উপত্যক। দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ইহাদের নাম দুন। 
দেরাদুন ইহার উত্তম দৃষ্টাস্ত। পুর্ববপশ্চিম হিমালয়ের পর্বত মালা যেন সহস। 
সমতল হইতে উচ্চ হইয়। উঠিয়াছে। ইহাদের দক্ষিণ গাত্র নানাপ্রকার উত্ভিদে 

স্থশোভিত এবং এই পর্ধতমালার দক্ষিণে আর কোন পর্বতমালা নাই। এস্বলে 
আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ কর! আবশ্যক । হিমালয়ের সব্ব দক্ষিণে তরাই নামক 

স্থান হিমালয়কে ভারতের সমতল ক্ষেত্র হইতে পৃথক করিয়! দিয়াছে । তরাইয়ের 
আর্ধকাংশ স্থানই ছুর্গঘ। বড় বড় ঘাস, শালবন ও অন্তান্ত লতাগুল্স প্রভৃতিতে 

পরিপুর্ণ। ইহ। বন্ঠজন্ত ও ম্যালেরিরার আবাস ভূমি । কোন কোন স্থানে জঙ্গল 
কাটিয়। চ!ষ হইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত তরাইয়ের অনুপাতে তাহার পরিমাণ নগণ্য । 



১১৮ কষক-_ শ্রাবণ ১৩১৮ । ॥ ১২শ খণ্ড | 
ভি ভর কল্ছ জি পচ এস্টিিস এসি আচ লী ৩ , শীত হজ্জ পতি ৩ লী তত কচ ৮১ লা ছি লা পিছ শস্ঠ  % পট এশিক্। এ ওসি, ০ কস্ট ছি ৫ পিসি পি, তি পরস্টি কী পাকি তি পিসি এসসি লি ভস্ি ি তাত কন্ঠ জন লাছি জা রি তক এল এই পল টিসি তা শ। এটি রি জন ভা 

হিমালয়ের দুন নামক স্থানগুলি প্রায়ই নাতি-নতোফ। অবশ্থয আমাদের 

নিম্বঙ্গ অপেক্ষা এই সকল স্থানে শীত ও বর্ষ উভয়ই কিছু অধিক। এ সকল 

স্থলে জমি বেশ উর্বর, বিশেষতঃ এ সমুদয় স্থানে যথেষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে। 

আমর] বাঞ্ারে যে সমুদ্ধয় ফলকে সাধারণতঃ মেওয়৷ বলিয়া থাকি সে 

সকলের অধিকাংশই উত্তরপশ্চিম হিমালয়ের নানাস্থান-__কুলু, কাশ্দীর, হরিপুর 
প্রভৃতি ও পেশোয়ার, কোহাট, ব্যন্ন, প্রভৃতি স্থান হইতে আসে। এই সমুদয় 
ফলের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি প্রধান-_আথরোট, "আপ্রীর, ডালিম, পীচ, 
আলুবোখরা1, সেও, নাসপাতি: বাদ।ম, পেস্তা, আঙ্গুর ও কিসমিস্। আন্ীরের নাম 

বোধ হয় কেহ কেহ অবগত নহেন। ইহা একপ্রকার ডুমুর । মেওয়াওলাদের 

দোকানে ইহা মালা গাঁিয়া রাখে। উহার একটি খুলিয়৷! লইয়৷ কিছুক্ষণ জলে 
ভিজাইয়। রাখিলেই ডুমুরের সহিত সাদৃশ্য অনুভূত হইবে। এই সমুদ্ধয় ফল ভিন্ন, 
পার্বত্য লোকেরা আরও কয়েকপ্রকার ফল ব্যবহার করে এবং তাহাদেরও 

কলিকাতায় আমদানি আছে। 

চিল গোজা তাহার মধ্যে একটি ।. ইহার রঙ অনেকট। কাল ও ধূসর বর্ণ 
মিশ্রিত । আকৃতি দেশী খেজুরের আটির হ্আায়__সরু, গোল, ও প্রায় ১০ ই্চ 
লম্বা । উপরের খোসা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ভিতরে বাদামের ন্যায় শশাস পাওয়। 
যায়। ইহ]। 11705 0012760187) নামক এক জাতীয় চিড় গ্রাছের * ফল। 

স্থানীয় লোকে বিশেষতঃ শিখদিগের বালক বালিকাগণ ও স্ত্রীলোকের। তৃণ্তর 

সহিত আহার করে । উণী-_ইহাও বাদামের ন্যায়; ভিতরে শাস পাওয়। যায়। 

ইংবাজীতে ইহাকে হেজল (17951 1706 0£ 11190 অথব! কফিল্বাট বলে। 

ইহ] 0079105 ০01817)2 নামক গাছের ফল। বন্ত অবস্থাতেই এই গাছ দেখিতে 

পাওয়। যায়। সাধারণতঃ ফলগুলি ছোট । কিন্তু পিরপঞ্চাল পাহাড়ে (কাশ্ীর ) 

বড় বড় বাদামের মত ফল পাওয় যায় এবং ফলও বাদামের সায় খাইতে সুস্থাছ। 

ইংরাজীতে যাহাকে 1১51 বলে, স্থানীয় পার্বত্য ভাষায় তাহার নাম আলুচ]। 
আলুচার বৈজ্ঞানিক নাম [১17701)05 0য় 0যাত সা 11015160051 ইহা শুক অবস্থায় 

« অনেকে পাইন (17) গাছকে দেবদার বলিয়া থাকেন। কিন্তু সেটা অনঙ্গত। 
0607178 1)90878, নামক হিমালয়ের বৃক্ষ রাজকেই এই নামে অভিহিত করা উচিত। 
বাস্তবিকই ইহ দেবদাকু অর্থাৎ দেবতাগণের বৃক্ষ । ইহা, যে স্থলে পাইন জন্মে তাহার অনেক 
উপরে জশ্মিয়া থাকে এবং ইহার দেহও বিশাল। সিমলায় ছই জাতীয় চিড়েরই আধিক্য দুষ্ট হয়___ 
1. 190102119)78 ও 75. 9১001821 স্থানীয় লোকের। প্রথমোক্তকে চিড় ও শেষোক্তকে বয়েড় 
বলিয়া থাকে । অবশ্ঠ স্থান ভেদে নামেরও প্রভেদ আছে। কিন্তু চিল্, চিড়, এই ছুই নামের 

প্রাধান্য অধিক | সুতরাং আমরা পাইনেকই চিড় নামে অভিহিত করিয়াছি । বল! বাছুলা থে 
আমাদের দেশের দেবদারু ও পার্ধবতা দেলদারুর মধো কোন সাছশ্ শাই। 



রর্থ সংখ্যা। ] ভারত সীমান্তে কষেত্রজ ও বন্য.ফল। ১১৯ 

এতদ্দেশে আমদানি, হয় এবং আমাদের নিকট আলুবোখার! নামেই পরিচিত। 

সমস্ত পশ্চিম হিমালয়ে, _গড়ওয়াল প্রদেশ হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত, আলুবোখারা অথবা 
আলুচার গাছ বন্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। 1১701105 গণে € 367009 ) 

অনেকগুলি উপাদেয় ফলের বৃক্ষ আছে। 1১ 27752075105 বাদাম । কাশ্শীরে 
ও উত্তর পঞ্জাবে স্থানে স্থানে ইহার চাষ হয়। একব।বেই পত্রশুন্ত গাছে রক্তাভ 

বেগুনি রঙের ফুল দেখিতে অতি সুন্দর । প্রত্যেক বৎসরেই বহু পরিমাণে বাদাম 

পেশওয়ার দিয় এতদ্দেশে আমদানি হয় । 1৮. 48110010170 ইহা আমাদের নিকট 

খোবানি নামে পরিচিত? স্থানীয় নাম জর্দালু। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ের শুক ও 
কাচ। খোবানি প্রচুর পর্রিমাণে থাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীরের অন্তর্থত লে 
নামক স্থানে আশ্বিন মাসে শত শত মণ খোবানি আসে। আফগানিস্থান হইতে 

বথেষ্ট পরিমাণে খোবানি আমদানি হয়। অনেক পার্ধতাঁ গ্রামেই থোবানির 
গাছ নিতাস্ত সাধারণ বৃক্ষ । 1, 0:015505 বন্ত অথব। অস্ত্র চেরি । স্থানীয় 

নাম গিলাস্। ইহা অপেক্ষ। মিষ্ট চেরী অথবা 1, 4৯৮1৪: লোকে অধিক পছন্দ 

করে। সাহেবরাও মিষ্ট চেরী পাইলে বিশেষ আনন্দিত হন। এই ছুই 
জাতীয় ভিন্ন আরও এক প্রকার চেরী আছে। ইংরাজিতে ইহাকে 13170 01101 

বলে এবং পাহাড়ীর। কালা কাঠ বলে। ফল অপক্ষ্ট কিন্তু ভক্ষণযোগ্য । পাত৷ 
বেশ পুষ্টিকর পশুথাদ্য। পম্মকাষ্ঠ নামক গাছও একপ্রকার চেরী-_]১. 1১0100010-- 

আছে। ইহ] স্থানীয় লোকে ভক্ষণ করে, কিন্তু সাহেবের! প্রধানতঃ (01)01170/19780) 

চেরী ব্রাণ্ডি নামক স্থুাসার তৈয়ারী করিবার জন্ঠ ব্যবহার করেন। পিচ ও 
নেক্টারিণ উভয়ই এই গণের, 1১, [১675108, নামে অভিহিত । এই সমুদয় গাছই 

বন্ত ও কধিত উভয় অবস্থাতেই জন্মিয়৷ থাকে ; তাহাতে ফলের অবশ্য তারতম্য 

হইয়। থাকে । 

আখরোট পার্বত্যপ্রদেশের অন্যতম ফল। সমস্ত পার্বত্য গ্রামেই গ্রামবাসীগণের 

আঙ্গিনায় ২।১টা আখরোটের গাছ আছে। এতত্ডিন্ন পতিত জমিতে অনেক স্থলে 

সুবৃহৎ আথরোটের বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া ষায়। আখরোটের ছুইট জাতি দৃষ্ট হয়__ 
একজাতির খোল! পাতলা; ইহ1 কাগজী আখরোট এবং অন্য জাতির খোল। 

পুরু । কাগজী আখরোট প্রধানতঃ কাশ্মীর ও চন্ব। প্রদেশে উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে 

এবং ইহার দামও অধিক। 

কাশ্মীরে তু'ত গাছের অত্যন্ত বাহুল্য । চেনার নামক বিশাল বৃক্ষ ও 

তু'ত এবং আথরোট এই তিনটিকে কাশ্মীরে রাজকীয় বৃক্ষ বলিয়া থাকে । অর্থাৎ 
রাজার অনুমতি ভিন্ন এই সমুদয় বৃক্ষ ছেদন করিবার কাহারও অধিকার নাই। 

ছোটনাগপুর ও পশ্চিম অঞ্চলে অনেক নিয়শ্রেণীর ব্যক্তি যেরূপ মহুয়ার সময় ফুল 



১২৯ কষক-শ্রাবণ, ১৩১৮।. [১২শখণড। 
৯৮ শি ইভা হি জত জা স্তর বাটি ৬ সিল সা সি জিত ইতি সর হট ছিজরি আ পা সী সপ - তি সিটি ব্রা সি সা চপ সি উন আঅটিসিররিসিল অত টস জু স্মলা 

প্রভৃতি খাইয়। জীবন ধারণ করে, কাশ্মীরে তু'তও সেইরূপে ব্যবহৃত হয়। অনেক 
দরিদ্র কাশ্মীরী কষক এক বেল! তু'ত ভক্ষণ করিয়াই কাটাইয়। দেয় । | 

পার্বত্য প্রদেশের আঙ্গুর অন্যতম ফল। কিন্তু আঙ্গুর চাষের যতদূর উন্নতি 
হওয়া সম্ভব, চাষ প্রণালীর সেরূপ কিছুই উন্নতি হয় নাই। দিল্লীর নিকটবর্তী স্থান 
সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়! একদিকে পেসওয়ার, ব্য. কোহাট ও অন্ত দিকে হাজার? 
ও কাশ্মীরে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপার্দিত এবং শ্বেত ও কষ উভয় জাতীয় আঙুরের 
অনেকপ্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। গুচ্ছ আঙ্গুর অপেক্ষা বাঝ্স আঙ্গুর চাষের পাইট 
অনেক অধিক, কিন্তু উত্ভিদতবের হিসাবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কম। কাশীরে 

আজকাল ত্রাক্ষ! চাষের উপর দরবারের নজর পড়িয়াছে এবং কতকগুলি ফরাসী ও 

ইতালীয় জাতীয় দ্রাক্ষ৷ প্রবস্তিত হইয়াছে । কাশ্মীরের অনেক স্থানই যে দ্রাক্ষা 

চাষের আদর্শ জমি তাহার কোন সন্দেহ নাই, তবে পরীক্ষাগুলি এখনও পর্য্যস্ত 
কোন বিশেষ ফল উৎপাদন করে নাই। পুরাকালে কাশ্মীর ষে উৎকৃষ্ট জাতীয় 
দ্রাক্ষা উৎপাদন করিত, তাহ। এখন সাধারণতঃ উৎপাদিত হয় না। তাহার স্থান 

অপকৃষ্ট ফল-প্রসবী দ্রাক্ষালতা দ্বার অধিকৃত হইয়াছে । এখনও বদ্দি উৎকুষ্টতর 

জাতি নির্বাচিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আঙ্গুর উৎপার্দিত হস্ত, তাহ। হইলে 
অচীব্রেই কাশ্মীর তাহার দ্রাক্ষা। চাষ সম্বন্ধে পুরাতন উচ্চ স্থান পুনপ্রাপ্ত হইতে 
পারিবে। 

উত্তর্রপশ্চিম হিমালয়ের অনেক স্থানে দাড়িন্ব বৃক্ষ বন্য অবস্থায় জন্মিয়া থাকে । 

কোহালা হইতে বারমূল] যাওয়ার পথে প্রায়ই দাড়িম্বের ঝোপ, দেখিতে পাওয়া 
বার। এগুলি অবশ্তট অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ফলে অল্প । কিন্তু এই সমুদয় ফল রঙ 

তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শ্লীনগরের নিকটবত্বাঁ স্থান সমূহে দাড়িন্বের 

চাষ রহিয়াছে ও এই সমুদয় স্থানের উৎপার্দিত দাড়িন্ব বেশ সুশ্বাহছু ও বড়। কিন্ত 

দাড়িশ্ব চাষের যে পরিসর বৃন্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ! বলিতে পার যায় ন|। 

অনেকগুলি বাগানই পুরাতন এবং গাছের অবয়ব দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় বে, &ঁ 

সমুদ্রয়ের বয়স যথেষ্ট হইয়াছে । নূতন বাগান কিন্বা নব-রোপিত বৃক্ষের পরিমাণ 
কম। কাশ্ীর ব্যতীত পেশওয়ার ও কাবুলের দিক হইতে ভারতে অনেক দাড়িন্ব 

আমদানি হয়। ব্াওলপিগি এই সমুদয় ফল বিতরণের কেন্দ্র। 

প্রকৃতপক্ষে আহারোপযোগী ফল ন! হইলেও বিহ্দানাকে ফলের মধ্যে গণ্য 

করিতে পারা যায়। বিহিদান। অথবা বিহি বৃক্ষের বাজ অত্যন্ত মুল্যবান দ্রব্য । 

ইহার সের প্রায় ২/* হইতে ৩২ টাক1। পারস্য, আফগানিস্থান ও কাশ্মীর হংতে 
ইহা যথেষ্ট পরিমাণে এতদেশে আমদানি হয়। কাশ্মীর হইতেই বৎসরে প্রায় 

জিশ হাজার টাকার বিহিদান। রাওলপিগিতে আসির। থাকে। ইহার যেরূপ 

বকর ৮ সত ৯০০ সত তি আআ টা পা সিসি বটি হা সিট তি সা বটি ২৩৪ টি রী উল ছিলো ইট উট উট খাটি কটি স্আ রি ঈদ ছি 



৪র্থ সংখ্য। ] ভারত সীমান্তে ক্ষেব্রজ ও বন্য ফল ১২১ 

বিলাতে কাট তি আছে তাহাতে বুঝিতে পার। যায় যে এখন যে পরিমাণে বিহিদান! 

উৎপাদিত হয়, তাহার চতুগুণ উৎপার্দিত হইলেও বাহিরে কাট.তি হইবার অসুবিধা 
হইবে না। 

বিহিদানার নিকট আত্মীয়-__সেও এবং নাসপাতি। উভয়ই পর্যাপ্ত পরিমাণে 

পার্বত্য অঞ্চলে উৎপার্দিত হয়। নাসপাতি অপেক্ষ। সেও উচ্চতর প্রদেশের গাছ। 

লাহোর হইতে আরন্ত করিয়। ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ প্রদেশে নাসপাতির বাগান দেখিতে 

পাওয়া যায় এবং স্থানে স্থানে ইহ৷ এত অপর্য/াপ্ত পরিষাণে ফল প্রসব করে যে 
অনেক সময় উদ্বৃত্ত ফল নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। দেরাদূনে এইরূপ অবস্থা আমাদের 
দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল । সেও, পেশওয়ার ও আফগানিস্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে 
আমদানী হয়; কিন্ত কাশ্মীরের সেও সর্বোৎ্ক। প্রত্যেক শৈত্যযুক্ত উপত্যকায় 
সেওর চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অসময়ে শ্বেতবর্ণ ফুল হইতে দেখা যায় 
কিন্তু তাহ! হইতে প্রায়ই ফল হয় না, প্রত্যেক বৎসর বারযূলার অনেক সংখ্যক সেও 
নিয়প্রদেশে প্রেরিত হইবার জন্য আসে, সেওর কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাতি অত্যন্ত 

কোমল, দেরাদূনে প্রেরিত হইবার অনুপযোগী, সেগুলি প্রেরিত হয় না। যে 
সমুদয় কাশ্মীরী সেও বাজারে দেখিতে পাওয়! যায়, সেগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট 
জাতীয় নহে। 

পুর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার ফল ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ফল সীমান্ত প্রদেশে 

দুষ্ট হয়। সেগুলি কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের নিকট পরিচিত নাই 
এবং স্থানীর লোকেরাও তৎসমুদ্ধয় উৎপাদন করিতে বিশেষ প্রয়াস পায় না। কিন্ত 
এ সমুদ্দয়ই যে নিকৃষ্ট জাতীয় ফল তাহ! বলিতে পার! যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
কাশ্মীরের বন্য ট্রবেরী, ব্র্যাকবেরী ও কারাণ্টের বিষয় বলিতে পারা যায়। 

আলমোরার উদ্যান উৎপাদিত ষ্টবেরীর সহিত কাশ্মীরী বন্ত স্রবেরীর পার্থক্য 

সামান্ত এবং সে পার্থক্যও চাষ দ্বারা অপসারিত হইতে পারে। ফলতঃ সীমান্ত 
প্রদেশের ফুল, ফল অথবা ফসলের প্রতি এখন জনধারণের মনোযোগ বিশেষ রূপে 
আকৃষ্ট হয় নাই, যদ্ধি সাধারণের মন আকুষ্ট হয়, তাহ হইলে আমরা অনেক উৎকৃষ্ট 
উতভিজ্জ্য খাদ্য এ সমুদয় স্থান হইতে পাইতে পারিতাম । 

উদ্ভিদ ও মানব জীবনের একতন্ত্রীতা___মেমনসিংহে সাহিত্য 

সম্মিলনীর অধিবেশনে আচার্য জগদীশ্চন্দ্র বস্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, 
তাহার অভিভাষণের উদ্ভিদৃজগৎ সম্বন্ধীয় উক্তির সারমন্ম আমর। প্রকাশ করিলাম । 

আমাদের প্রতিবেশী উত্ভিদ্গণের যে নীরব বাক্যহীন জীবনশ্োত প্রবাহিত 
হইতেছে, তাহার সহিত আমাদের জীবন শআ্োতের একতন্ত্রীতা আছে কি? আমর! 
যেমন বাহিরের আঘাতে সাড়। দই, বৃক্ষও সেরূপ সাড়া দেয় কি নাঃ এবং এই 

১৩৬ 
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এ - ০০ এসি, নিও এসি এ. এটি পলি, ভি এপ জা ব। এপসম ছানি, এসিড ওল্ড উস জা তি শত সি এ নও তিনি এটি পান তাস, ও সি তা ৯ সি ক ৪ ৬ 

সাড়া দিতে : কত সময় লাগে ? ঘাহিন্নের অবস্থান্ুসারে সাড়। দিবার সময়ের 
তারতম্য হয়কি না? আমাদের ন্নায়হত্র যেরূপ বাহিরের আঘাত ভিতরে বহন 
করে, উত্ভিদেরও সেরূপ স্বায়ুহ্ত্র আছে কি না? স্নায়ুর স্রোতের গতির পরিমাণ 
কত ? এবং বিভিন্ন অবস্থায় এই গতির হাস বৃদ্ধি হয় কি না? আমাদের হৎপিও 

যেমন আপনাপনি স্পন্দিত হয়, বৃক্ষেরও এরূপ কোন পেশি মাছে কি যাহা 
স্বতঃস্পন্দিত হইয়া থাকে? তম্বতঃস্পন্দন” এ কথার অর্থ কি? মৃত্যুর শেষ মুহুর্তে 
যে এক প্রচণ্ড আঘাতের আোত প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে চিরকালের মত 
অভিভূত করে প্রকৃতির অলজ্ঘ্য নিয়মে ব্ৃক্ষও কি তাহার চরম মুহূর্তে এইরূপ 
আঘাতের বশবস্তা হইয়। নির্জাব ও নিম্পন্দ হয় ? 

এ সকল প্রশ্রের সমাধান কে করিবে? অধ্যাপক বসু বলেন যদি বৃক্ষ তাহার 
জীবনেতিহাস নিজেই তাহার আপন অক্ষরে, আপন ভাখায় প্রকাশ করে, তবেই 
আমরা! এ সকল তধ্যের যথাযথ বিবরণ পাইতে পারি। কিন্তু বুক্ষকে তাহার 
জীবন বৃত্তান্ত লিখানম অসম্ভব ব্যাপার। বড় আনন্দের বিষয় যে গত কয়েক 
বৎসরের অপ্রতিহত চেষ্টায় আচার্য বন্থ ভারতীয় শিল্পীর সাহায্যে এক অদ্ভুত যন্ত্র 
নিম্মীণ কক্রিয়া এই নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপারকেও সম্ভবপর করিয়াছেন। এই 
“তরুলিপি” যন্ত্রের সাহায্যে তরুর প্রতি মুহূর্তের বৃদ্ধি, স্বতঃস্পন্দন ও মৃত্যুর শেব 
আঘাত সমস্তই তাহার নিজ অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবে । স্নায়ু প্রবা্ছের গতি নিরূপিত 
হইবে এবং স্বতংস্পন্দনের অদ্ভুত রহস্ত উদঘার্টিত হইবে । ফলতঞ্জ বিজ্ঞানাচার্য্যের 
বহু বৎসরের সাধনার ফলে আমরা এখন সম্যক উপলব্ধি করিতেছি যে, উদ্ভিজ্জীবন 
ও আমাদের জীবন একই সুত্রে গ্রথিত। বহর মধ্যে একত্ব দর্শন ভারতীয় জ্ঞান 
বিজ্ঞানের চরম সীমা । বিশ্বতন্ত্রীর একই তন্ত্রের মুচ্ছনা1 এই বিরাট ব্রহ্গাণ্ড। 
সবই এক সুরে বাধা । ভারতের নিঞ্জস্ব এই সার সত্যের পুনঃ প্রচার করিয়া তিনি 
আমাদের মুখোজ্জল করিয়াছেন। 

বিজ্ঞানাচার্যের কতিপয় পরীক্ষা (1551১92117176) আম্র। বিবৃত করিলাম- 

আঘাত প্রাপ্ত হইলে বৃক্ষের সাড়া দিতে কত সময় লাগে 2 ভেকের পায়ে চিমটি 
কাটিলে তাহার সাড়1 দিতে সেকেগের শতাংশের একাংশ লগে, সতেজ লজ্জাবতী - 

জতাকে আঘাত করিলে সে সাড়া দিতে প্রায় ইহার ছয় গুণ সময় লয়। আবার 
আঘাতের তারতম্য সাড়! দিবার সময়ের তারতম্য হয়। আমর] যেমন ক্লান্ত 
ব শীতার্ত হইলে আঘাতে সাড়। দিতে অধিক সময় লই, ব্ুক্ষও অবিকল সেইরূপ 
লয়। সকাল বেল! যখন আমরা নিদ্রা হইতে উঠি তখন যেমন জড়তা বশতঃ 
শীঘ্র কোন আঘাতে সাড়৷ দিই না, বৃক্ষের অবস্থাও সকালে ঠিক এইরূপ । আবার 
শীতকালে আঘাত পাইলে প্রকৃতিস্থ হইতে আমাদের যেমন অধিক সময় লাগে 
গাছেরও শীতকালে আঘাত পাইয়া সারিতে সেইরূপ অধিক সময় লাগে। 
শ্ীষ্মকালে যে আঘাত সারিতে বৃক্ষ ১৫ মিনিট সময় লয়, শীতকালে তাহ হইতে 
সারিতে হইলে প্রায় দ্বিগুণ সময় লয় । 

আমাদের শ্নায়বীয় ভ্রোতের বেগ যেমন উঞ্তায় বৃদ্ধি এবং শত্যে হাস হয়, 
বৃক্ষের গায়বীয়বেগও এইরূপ হাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উষ্ণতায় বৃক্ষের নায়বীয়বেগ 
প্রায় ৭ গুণ বদ্ধিত হয়। আমাদের স্নায়ু সকল এক স্থান হইতে অন্তস্থানে সংবাদ 
প্রেরণ করে । অধ্যাপক বন্ুর উদ্ভাবিত ঘস্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষের ম্নায়বীয় সংবাদ 
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০, জা ঠা শি তক লা লা নাছ শীত এস এস শন পাউিনছ ভাস্মিলীক এত জা রসি পস্ঠি ল ৯. শী শিট পা পট পি লাগ লী 

প্রেরণ দি কর। । যাইতে পারে৷ এবং এই ২ সংবাদ প্রেতণে কত সময় লাগে 
তাহ1ও নির্ণাত হয় । ভেক দেহের লায়বীয় বেগের তুলনায় বৃক্ষের ক্নার়বীয় বেগ 
অপেক্ষাক্কত মন্দ, কিন্তু অন্ত ইতর জাতীয় জীবের তুলনায় দ্রুতগামী । আমাদের 
মায়ুতে বৈহ্থ্যতিক জোত প্রেরণ করিলে যেমন এক স্থান উত্তেজিত এবং অপর 
স্থান অবসাদগ্রন্ত হয় ও স্গায়ূর সংবাদ বহন ক্ষমত1 একেবারে লোপ পায়; টিনালিনি 
আোতে বৃক্ষ নায়ুর অবস্থাও ঠিক এইরূপ হয়। 

আমাদের হৎপিগ্ডের স্পন্দন যেমন আপন! আপনি নিস্পার্দিত হয়, বক্ষে 
আমর এইরূপ স্বতঃ স্পন্দন দেখিতে পাই, বন চাড়ালের পাতার নৃত্য স্বতঃ স্পন্দন 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীব বাহিরের নানাশক্তি সঞ্চয় কৰিতেছে। আলোক, 
৬৪ ও থাস্ঘ দ্রব্যের সঞ্চিত শক্তি পরিপুর্ণ হইয়। ঘখন উচ্ছলিত হয় তখনই 

তঃম্পন্দন আরম্ভ হয়। তেকের হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে যেমন তাহার 
টি বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, বন চাড়ালের পাত। কাটিয়। লইলেও ইহার নৃত্য 
বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, কিন্তু যেমন স্ুক্ম নলের সাহায্যে "তিক হৃদয়ে রক্তের 
চাপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া অবিরত চলিতে থাকে, বন চাড়ালের পাতাও এইরূপ 
নলের সাহায্যে উদ্ভিদ রসের চাপ পাইলে অবিরত স্পন্দিত হইতে থাকে । ইথর 
ব1 ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি বিষ ক্রিয়ার ফল জীব ও উদ্ভিদ হৃদয়ে ঠিক একরূপ। 

অবশেষে আমর যেমন এক ভীষণ আঘাতের তাড়নায় চিরদিনের মত নিশ্তক্ 
হই-__আর কোন আঘাতের সাড়া দ্বিই না বৃক্ষের জীবনেও এমন এক মুহুর্ত 
আইসে যখন সে কোন এক ভীম আঘাতের প্রহরণে একেবারে নিম্পন্দ হইয়। যায়। 
স্বত্যুর সেই দারুণ আঘাতে হঠাৎ এক টবস্থ্যতিক ক্রোত বৃক্ষ শরীরে প্রবাহিত হন 
ই সময়ে “তরুলিপি” যন্ত্রের ভর্ধগামী রেখ। হটাৎ নিয়দিকে ধাবিত হইয়। একেবাৰে 
নিশুব্ধ হইয়! যায়। বৃক্ষ ও আর কোন আঘাতে সাড়া দেয় ন?। 

»সভ্জােক 

ছোট সরিষ। তৈলের কল- শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব শর্মা কল সম্বন্ধে 

নিয্লিখিত কয়েকটি বিষয় জানিতে চান-__-কলটি কাঠের কিনব! লোহার / , সহজে 
বসাইতে পার। যায় কি না? কলটি ভঙ্গপ্রবণ কি না? কে এই কলব্যবহাৰ 
করিতেছেন তাহার নাম ঠিকান। ? কলটি বসাইতে কত খরচ? 

[তহুত্তরে আমর। লিখিতেছি ঘে, কলটি লোহার--একজন সামান্য লোকে বসাইতে 
পারে। বসাইবার খরচ খুব সামান্য । ২।৯২॥ ফিট স্থানের মধ্যে বসান যায়। 
কল খুব শক্ত-_প্রারই ভাঙ্গে না, ভার্গিলে সহজে মেরামত হয়। অনেক লোকে 
এই কল ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের ঠিকানা আমর রাখি না। কল 
প্রস্ততের জন্য আমাদের কারখান। নাই। আবশ্তক হইলে আপনাকে কল তৈয়াৰি 
করাইয়া দেওয়! যায়! অথব। মনে করিলে আপনিও কলিকাতার মেঃ কে, এল, 
মুখার্জি বা বরণ ক্কোম্পানি প্রভৃতি প্রলিদ্ধ লোহ।র কারখানা হইতে €তয়ধকরি 
করাইয়া! লইতে পারেন'] রঃ সঃ 



১২৪ কৃষক- শআাবণ, ১৩১৮, [ ১২শ খওড। 
5০. শিস শী পান্ষিলত তে পাস পিএ ০০৭৯ তিষ্তি শি শত শী পতি শীট পি শী শত শি ভিত ০০৩০ পিসি জট ৩ পশ্িলী কে ৯ প শীষষ তিতি পা তাস পি পাস শন শপ এসি ৬ লে পি লি পাকি লি এ লা এছ জস্টি শি 

তুলা-বীজ-_শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, ৮ ভূদেববাবুর বাটী. চুচড়া। 

তুলা-বীঞ্জ (যাহ হইতে তৈল বাহির করা যাইতে পারে ) কোথ। হইতে সুবিধা 
দরে ও অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে? কোন স্থানের বীক্ষ হইতে 
অধিক পরিমাণে তৈল বাহির করা যায় অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। 

[ যেখানেই সুতার কল আছে সেই খান হইতে তুল। বীজ পাওয়! ধাইতে পারে । 
বাঙলায় বাউড়িয়া, শ্তামনগরে ডানবার কটন মিল এবং শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্মী কটন 
মিলে সুতা €য়ারি হয়। বন্বেতেও হ্তার কল আছে। এই সব কল হইতে 
মিশ্রিত তুল। বীজ পাওয়। যায় । কোন প্রদেশের বীজ হইতে কি পরিম।ণ তৈল হয়, 
তাহা ঠিক বল। যায় না। এ বিষয় অনুসন্ধান কর। যাইবে। 

ধন্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের ঠিকান। চান-_কিছু দিন গত হইল তিনি 
পরলোকে গমন করিয়াছেন, স্থতরাং তাহার ঠিকান! দেওয়। বৃঝা । ] কঃ সঃ। 

" ঈশ্বরবাবু ও আলুর কীট 
আমাদের দেশের সাধারণ কষকদ্দিগের উপকারের জন্যই যে আলুর চাব সম্বন্ধে 

এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, ইহা! অবশ্ঠ সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব 
সাধারণ ক্ৃষকর্দিগকে আলুর পোক। বুঝাইতে যাইয়া *ইংলগীয় কেটারপিলার” 
(02511)11 এবং “ইংলশ্ীয় ফ্লোর বিটল” (171081 13৩01019) ইহাদের উপম। 
দিয়! যে, কোন ভুল করেন নাই, ঈশ্বরবাবু তাহ। সপ্রমাণ করিতে যাইয়।৷ বৃথ! 
বাক্যব্যয়ে মুদ্রিত ছুই পৃষ্ঠ। পূর্ণ করিয়াছেন। এই উপমাতে কৃষকেরা যাহ! বুঝিবে, 
অষ্্রেলিয়ার হিপ্পোপোটেমাসের (1111,091)01277)05) সহিত উপঙ্। দ্বিলেও যে 

তাহাদের ইহ1 অপেক্ষা কম জ্ঞান জন্মিবে বলিয়া মনে হয় না। গ্ন্যায়” সদৃশ” 
কথার দ্বার যে উপম! দেওয়! হইয়াছে, সেই উপমারই ভুল দেখান হইয়াছে। 
যে বস্তর সহজে উপলব্ধি হয় না, তাহ! দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝ/ইবার জন্যই উপমার 
ব্যবহার । ঈখরবাবুর উপমার দ্বারা আলুর পোকা কিরূপ সহজবোধ্য হইয়াছে, 
পাঠকগণ বিচার করিবেন। বিলাত প্রভৃতিতে প্রকাশিত পুস্তিকাদির জ্ঞানই যে 
এইরূপ লেখকের সম্বল এই উপম। হইতেই প্রমাণিত হইতেছে । আমাদের দেশে 
কি “কেটারপিলার” নাই ? ধিলাত অপেক্ষা বহুসংখ্াক আছে। ইহাদের মধ্যে 
ঈশ্বরবাবু আলুর শোলা পোকা ছাড়। আরও হুই প্রকার মাত্র দেখিয়াছেন। 
“ফসলের পোঁকায়” এই সকলকে শুয়া ও স্ুতলী পোক। বল হইয়াছে । শুয়! 
পোক। আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধ বনিত। সকলেই জানেন। পুর্ববঙ্গে শু'য়। 
পোকার নাম “বিছা” । অনেকের গায়ে লোম থাকে না, তাহাদিগকে "স্থুতলী” 

পোঁক1 বলে। সাধারণ পাঠককে এবং ক্কষকর্দিগকে কীট পতঙ্গের তক বুঝাইবার 
জন্য মশা, মাছি, তেলাপোকা, ছার গ্রসৃঠি যে সকল পোক। সকলেই দেখিয়াছে 
এবং সকলেরই নজরে পড়ে “ফসলের পোকার” তাহাদের উদাহরণ দেওয়। উত্তম হই- 
ফ্াছে। ঈশ্বরবাবুর হায় ব্যক্তির পক্ষে এই সকল আবজ্জনা হইতে পারে, সাধারণের 
পক্ষে নয়। অন্থসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
জীবতন্্ বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে প্রধান পুস্তক তেল। পোকা সম্বন্ধে লিখিত। 

ছার, মশা, মাছি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ইতিহাসে (10741 11156975) স্থান 
পাইকার উপধুক্ত কিনা, এই এম করিয়া তিনি প্রাঙ্কতিক ইতিহাস সমন্ধে জানের 
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পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছেন। অথচ নিক্ষের ভ্রম স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তত নন। 
ভ্রম দর্শাইয়। দিলে কৃতভ্ঞ হওয়। দূরে থাকুকফ-_গালি বর্ষণে কুপ্ঠিত হন নাই। 

আমেরিকায় যে পোকায় কার্পাস গুটার ক্ষতি করে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম 
(01171971619 0908919৮5৮১ আমেরিকায় ইহার সাধারণ নাম (73011-921))) 

অর্থাৎ গুটী নষ্টকারী পোকা । আমাদের দেশে ইহার! কার্পাস খায় না_ছোল।, 
জনার, বাজর। প্রভৃতি আক্রমণ করে । ফসলের পোকার ৮ম চিত্রপটের ৪ চিত্রে 
এবং ৫ চিত্রে ইহার প্রজাপতির চিত্র দেওয়া আছে। সাধারণ লোকে আমাদের 
দেশে ইহাকে লেদা পোক। বলিয়৷ থাকে । ফসলের পোকায় ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠায় 
এঁ নামেই ইহার বিবরণ দ্বেওয়। হইয়াছে । আমাদের দেশের যাহার 33০11-০1)) 
অর্থাৎ কার্পাস গুটীর অনিষ্টকারী পোকা, তাহাদের বিবরণ চিত্রসহ ফসলের 
পোকার ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। পার্থক্য” *প্রভেদ” ইত্যাদি যাহা কিছু 
আছে পাঠকগণ ইহা হইতে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং পোক। সংগ্রহ করিয়া 
আপনারাই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন যে, ইহ! "আকাশ কুসুম” নহে। 

মিলডিউ ()11119.7) সম্বন্ধে ঈগর বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, “সমালোচক 
যাহ। বলিয়াছেন, ভাহ। ঠিক |” তথাপি ভুল করিয়াও যে ঠিক করিয়াছেন তাহ। 
প্রমাণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। বাশ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়। 
যদ্দি সাপের বর্ণনা কর। যায় তবে তাহাতে যে দোষ হয় এস্কলে তাহাই হইয়াছে। 
ঈশ্বর বাবু যে কীট বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাকে ইংরাজিতে ]19517 1১05 
কহে । ফসলের পোকায় ইহাকে “ছাতরা” বল। হইয়াছে । 7111019৬ কে সকলেই 
ছাতা” কহিয়। থাকে । প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর বাবু শ্ছাত।” ও গছাতরা”তে ডাল 
খিচুড়ি” করিয়া ফেলিয়াছেন। মৃত ধস্ততে ছাতর! হয় ন। ছাতাই হইয়! থাকে । 
ছাতর। পোক। জীবিত গাছের রস চুবিরা খায়। মুত বঞ্ধতে থাকতে পারে ন।। 

পোক। পতঙ্গাবস্থ। প্রাপ্ত হইলে সঙ্গমের পুর্বে তাহার পেটে ভিম থাকে, তাহ। 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। পাঠকগণ বদি রেশম, তসবূ, আসামের এগ 
কিন্বা মুগার যে কোয়! ব! গুটী হইতে প্রজাপতি বাহির হয় নাই, এরূপ ৫।৭টা 
গুটী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহ। হইলেই ইহ] দেখিতে পাইবেন। গুটী গুপিকে 
এক একটী করিয়৷ পৃথক করিয়া রাখিবেন, যাহাতে প্রজাপতির বাহির হইয়! 
সঙ্গম করিতে না পারে। খুব সম্ভব ষে প্রজাপতি গুলি বাহির হইবে, তাহাদের 
মধ্যে স্ত্রী ও পুং পতঙ্গ ছইই থাকিবে । কোন্টা স্ত্রী ও কোন্টা পুং পতঙ্গ, চিনিবার 
উপায় আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে বেশ সহজ হইবে না। প্রজাপতি 
গুলিকে পৃথকভাবে রাখিয়। দেখিবেন যে, সঙ্গম ব্যতিরেকেও স্রী পতঙ্গেরা ডিম 

পাড়িবে। অবশ্ত এ ভিম ফুটিবে না। বাহির হইবার পরে প্রজাপতিদের পেট 

ছুরী কিম্বা! কচি দিয়া ফাড়িয়াও দেখিতে পারেন এবং স্ত্রী প্রজাপতিদের পেটে 
ডিম আছে দেখিতে পাইবেন । কোন কোন প্রজাপতিকে সঙ্গম করিতে দ্বিবেন 

এবং সঙ্গম ত্যাগ করিলে আর দ্বিতীয়বার সঙ্গম করিতে দিবেন না। সঙ্গমের পর 
যখন স্ত্রী প্রক্মাপতি ৫*1৬০টী ডিম পাড়িবে, তখন ইহাকে আর ডিম পাড়িতে ন। 
দিয়। যাব্রিয়। ফেলিবেন এবং পেট ফাড়িয়া পেটের ভিতরের ভিম বাহির করিয়। 

রাখিবেন। দেখিতে পাইবেন যে, সে ৫০।৬০টী ভিমস্ত্রী প্রজাপতি স্বেচ্ছায় প্রসব 

করিয়াছে, তাহাই ফুঠিবে এবং অপর ভিমগুলি ফুটিবে না। যদি এ ৫*1৮০টা ডিম 
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১২৬ কৃষক- আাবণ, ১৩১৮ -১২শখও। 
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পাড়িবার পর প্রজাপতিকে মারিয়! বাখিয়। দেন এবং পেট ফাড়িয়া ডিম বাহির ন? 
করেন, তাহা হইলেও দেখিবেন যে, পেটের ডিম ফুটিবে না। পাঠকগণ ইহ। 
পরীক্ষ। করিয়। দেখেন ইহা! আমাদের ইচ্ছা । এস্লে বলিয়া রাখি যে, শোল। 
পোকা ও তসর প্রভৃতির কীট সকলেই এক জাতীয়। ইহাদের সন্বন্ধে যাহ? 
দেখিবেন, শোল! পোকাতেও ঠিক তাহাই দেখিবেন। 

হংসীতে হংসীতে কখনও সঙ্গম হওয়া অসম্ভব । স্ত্রী ও পুরুষেই সঙ্গম হয়। 
সত্রীতে স্ত্রীতে বা পুরুষে পুরুষে সঙ্গম হয় না। ইহ] নিতান্ত ভুল ধারণ1। বরাবর 
হংসীকে পৃথক করিয়। রাখিয়। দেখিবেন যে, সঙ্গম বাতিরেকে হংসী বাওয়। ডিম 
পাড়ে এবং মুরগীতেও এরূপ সঙ্গম ব্যতীত সচরাচর বাওয়। ডিম পাড়িয়। থাকে । এই 
সকল দ্বারাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গমের পুর্বে ভিম স্থষ্ট থাকে । ক্ষুদ্র জীবাণু 
(৮.০6০7০৪) ব্যতীত সকল জীবেরই জন্মের সহিত স্ত্রীজাতির পেটে পরিবর্ধিত 
কিম্বা অপরিবর্দিত অবস্থায় ভিষ্ব থাকে । এই ডিম সঞ্জাবিত করিবার জন্যই 
পুং জাতির সহিত সম্ম আবগ্যক। আবার পুং বীর্য গ্রহণ করিবার জন্ত ডিমকে 
প্রস্তুত হইতে হয়। এইরূপ ডিমকে পরিপক্ক বল। যাইতে পারে । কেবল পরিপক্ক 
ভিমই সঞ্জীবিত হইতে পারে । অপরিপক ডিম সজীবিত হইতে সক্ষম নয়। 
সঞ্ জীবিত হইবার পবন ডিমের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়৷ বারা ডিমের ভিতব্ব শিশু পরি- 
স্ফটিত হয় এবং পরে ডিমের আবরণ তে করিয়! বাহির হয়। প্রায় সকল 
জীবেরই ভিম এইরূপে পরিস্ষ,টিত হয়। €কোন কোন জীবের ডিম মাতার উদরেই 
ফোটে এবং পরে জীবস্ত শিশু প্রহ্নত হয় (৬1%10)07985) ; আবার অনেক জীবেই 
ডিম প্রসব করে (০51১০7989) এবং ডিম বাহিরে পরিক্ষ,টিত হয়। 

অধিকাংশ কীটই ডিম প্রসব করে। কয়েক প্রকীরের কীট আছে, তাহার! 
জীবস্ত শিশু প্রসব করে । যেমন খ্ঞজ্জাব পোকা” ফেসলের পোক1--৩৯ পৃষ্ঠ। ও 
৩২ চিত্র) ইহাদের আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের পুং জাতি প্রায় দেখা যায় ন। 
এবং স্ত্রী পতঙ্গের পুং পতঙ্গের সংঅ্ব ব্যতীতই সন্তান প্রসব করে (1১276)6- 
11069100815 )। ইহার্দিগকেই ঈশ্বর বাবু নিজ প্রবন্ধে “উকুন রোগ” বলিয়। বর্ণন। 
করিয়াছেন । ফসলের পোকায় ইহার চিত্র .ও বিবরণ আছে। জীবতত্বের এত 
হুক্্ম বিচার বোধ হয় এস্বলে অনাবশ্তক। উপরি উক্ত পরীক্ষ! দ্বার সকলেই স্থির 
করিতে পারিবেন যে, কীটতন্ববিদূ ডিমের উৎপত্তি ও সঞ্ীবন স্বন্ধে যাহ বর্ণন। 
করিয়াছেন্ব তাহাই ঠিক। ডিমের আবরণে একটী অতিক্ষুত্র ছিদ্র 01010701১10) 
আছে, এই ছিদ্র দিয়াই পুংবীর্্য (1১০777600০2) প্রবিষ্ট হয় এবং ভিমকে 

সঞ্ জীবিত করে ।-_-(ক্রমশঃ 1)-_জনৈক কীটতব্ববিদৃ। 

সার-সংগ্রহ | 

যাহয়তারয়না* 

এরও বাম বলিয়াছেন যে, বিধাতা অপরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেন। সমুদয় জীব 
যদি জীবিত থাকিত, তাহ হইলে এক এক জাতি প্রাণীতেই পৃথিবী পরিপুর্ণ হুইয়। 

০০০০৬ রা - ও. পর পর শে এ সী সা শা আপ সা অপ ৮ 

9 জীজেলোক্যনাথ মুখে মুগোপাধ্যায় প্রণীত'প্রবন্ধ হইতে সন্ধলিত। 
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যাইত, অন্য প্রাণীর নিমিভ তিলমান্র স্থান থাকিত না। হ্ধ 'ন! 1 রাখিবে তবে এত 
সৃষ্টি কর কেন? তাহার উত্তর স্থির হইয়াছে যে--তিন সম শক্তি দ্বার]' বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের 
কাধ্য সম্পাদিত হইতেছে, এই শক্তিক্রয়ের প্রভাবে মুহূর্তে মুহুর্তে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় 
হইতেছে । তথাপি জিজ্ঞাস! করি-_কেন % সংসারের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলে 
কতক পরিমাণ এ সমন্তার মীমাংসা হয়। কিন্তু সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই। 

উত্ভিদ্ ও নিয়শ্রেণীস্থ প্রাণনীগণের মধ্যেই অসংখ্য পরিমাণে সৃষ্টি দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
একবার এক অশ্বখ বৃক্ষের নিয়ে বসিয়া মোটামুটি একট] হিসাব করিয়া 
দেখিয়াছিলাম। তখন গ্রীক্ষকাল। বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় লোহিত বর্ণের ছোট 
ছোট ফল গুলি ঘোর হবিৎ বর্ণের পত্রের ভিতর হইতে উকি মারিতে ছিল। দিগ 
দিগন্ত হইতে নান। বর্ণের পক্ষী আসিয়। কলরব করিয়া! সেই সমুদয় ফল ভক্ষণ 
করিতেছিল। বক্ষে কতগুলি শাখা! আছে, প্রতি শাখায় কতগুলি প্রশাখা! 
আছে, প্রতি শাখায় কতগুলি ফল আছে, প্রতি ফলে কতগুলি বীজ আছে, 
এইরূপ হিসাব করিয়া মোটামুটি আমি স্থির করিলাম ফে এই বৃক্ষে এ বৎসর 
৮১০০১০৩০১০৬১০০১০০১০৪)৬০১৪০৩১০০১০৩১০৩০১০০১৬০১০০১০০১০০৩ বীজ বিধাতা ত্ষ্টি 

করিয়াছেন। কেবল একটী গাছে এতগুলি বীজ হইয়াছে । গাছটী অতি বৃহৎ নহে, 
মাঝারি গোচের গাছ । এই ভারতে এরূপ কত অশ্বখ গাছ আছে। সে সমুদয় গাছে 
প্রতি বৎসর কত বীজ হয় ! সে বীজ হইতে যদ্দি বৃক্ষ উৎপন্ন হইত, তাহ। হইলে 
আমাদের আর প1 রাখিবার স্থান থাকিত না অশ্বথ গাছেই ভারত পুর্ণ হইয়া! যাইত । 

যে উত্তিদের দিকে তুমি যাইবে, সেই উত্তিদ্ হইতেই এইরূপ অপরিমিত বীজ 
উৎপন্ন হয়। একটি ধান্ত হইতে যদ্দি প্রথম বৎসর এক শত ধান্য হয়, তাহ। হইলে 
চিড়ের বাইশ ফেরে সেই এক ধান্ত হইতে দশ বৎসরে ১০,০০১০০,০০১৯০১০ ০১০,০৬১ 
০০১০০০ ধীন্য উৎপন্ন হইবে । কিন্তু যা হয় তা রয় না, তাই রক্ষা। তা না হইলে 
কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে অন্ততঃ গ্রীক্ষ প্রধান দেশে, এক ধান ব্যতীত অন্ত 
উদ্ভিদের জন্য স্থান হইত না। বিলাত হইতে কোন লোক এক প্রকার জলজ উতিদ 
লইয়া আমেরিকার ফ্রুরিভা নামক নদী গর্ভে রোপণ করিয়াছিলেন। সেস্থানের 
জল বায়ু ও মৃত্তিক] দেখিয়৷ উদ্ভিদের হৃদর প্রফুল্ল হইল। দ্বিন দ্রিন তাহার সংব্য। 
এত বৃদ্ধি হইল ষে, অবশেষে সে নদী দিয়। জাহাজের যাতায়াত বন্ধ হইয়। গেল। 
অনেক টাক] খরচ করিয়া সেই জঙ্গল দূর করিলে তবে পুনরায় জাহাজের পথ 
পরিষ্কৃত হইল। এই নীবিড় উত্ভিদের শাখ। প্রশাখায় জড়িত হইয়৷ অনেক জাহাজ 
বিপন্ন হইয়াছিল। (ক্রমশঃ। ) 

বাগানের মাসিক কার্য | 
ভাদ্র মাস। 

কষি-ক্ষেত্র। যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই 
মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চবিয়। ঠিক করিয়। লইতে হইবে । 

সার মিশ্রিত গামল। বা কাঠের বাক্সে কপিবীজ বপন করিয়। এই সময় চার! 
তৈয়ারি করিতে হয়। মুত্তিকার সযপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে 



১২৮ স্কষক-_ শ্রাবণ, ১৩১৮ ১২শ খ | 
পপ সন 

ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতিপুর্্েই চারা প্রদ্তত হওয়া উচিত। আর 
একটি কথা এস্কলে বল। আবশ্তক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে ব। 
গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাধিয়! 
বীজ ৰপন করিতে হয়। বীজতলা! আবশ্তক মত হোগল। দিয়! ঢাকিয়। রাখিতে 
হয়। কোন কোন স্থুনিপুণ চাষী থেতো বাশের মাচান করিয়া তাহার উপর 
“৬1৮” ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়। বীক্জ বপন করে। 

অতি স্পা ুক্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোম ব। বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বার! বাঁজ ক্ষেত্রে 
জল ছিটাইতে হয়। 

আশ্বিন কিন্বা কার্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে তাহাতেও এই সময় 
উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইৰে। 

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়। বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ 
৩1৪ দিন হুকার জন্গে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজ গুলি পোকার নষ্ট করিতে 
পারে না। 

ওল ও মানকচু এই তুলিবার সময়। এই সময় তাহার] খাইবার উপযুক্ত হয়। 
এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা] ক্ষেতে 

বসান শেষ হইয়া] যাইবে । বাঙ্গাল। প্রদেশে এই মাসের শেষে কাধ্য আরম্ভ হুইবে। 
পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়। যাওয়। উচিত। 

সেলেরী €0০1975), এসপারেগপ (451)04009 ) ও ছুই এক জাতীয় টমাটোর 
(0711০ ) চাষ এই সময় হওয়া উচিত। 

লাউ, কুমড়া, শশাকালুঃ বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি 
নানাপ্রকার শাক সব্জী, শস। প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ার করিতে আতর কালবিলম্ব 
কর! উচিত নহে। 

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়! ভাল করিয়। চবিয়। €তয়ারি 
করিয়। রাখিতে হইবে । 

ফলের বাগান ।--লিচু, লেবু প্রভৃতি ফল গাছের যাহাদের গুল কলম করিতে 
হইবে তাহাদের গুল কলম কর! শেষ হইয়াছে, কিন্ত আম প্রভৃতির জোড়কলম 
বাধা এখনও চলিতেছে । 

বীজ নারিকেল, হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে । 
যে সকল নারিকেল, গাছ হইতে পাকিয়।৷ ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, 

তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে । একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে 
গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়। বোটার দিক উপরে রাখিয়। বসাইতে হয় ও 
আবশ্তক মত জল (সিঞ্চন করিতে হয়। 

ফুলের বাগান ।-__বালসম (1315817 ). জিনিয়া! (%101)1)- কনভলভিউলাস 

মেজার (00750150105 21810) আইপোমিয়া (10১010998 ) প্রভৃতি ফুল গাছ 

তৈয়ার করিবান্ন এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জান্ঠ, 
আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কাব্রণ সেগুলির বর্ধাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই 
সময় প্যান্সী, এইটার, মিগ্রোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমাথয়ে বপন করা উচিত । 
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00001 48011110110): উহ 4৫৩ 
১১ তি ০..১৯৯ 3 



রোগের অর্থ মহ টা 
সতেজ করে, ইহা 



কি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মানিক পত্র. 
20277555158 777 

শ 

জ্ভাড্তি ৯৩৯ | 

1575 

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবা্ার স্রীট, ইঙিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে 

যুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। এটি 

কলিকাতা) ১৯৬ নং বহুবাজার স্টাট, দি মিলার প্রির্টিং ওয়ার্কস্ হইতে.» 
| শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বার! মুদ্রিত। , 

্ ০৪০৯১ স্প্স্প্খস্পেশে ০ চিকন লালে পাপা হান সপ» পাস শত শ 

স্য্ লো ৬ এও 
সুয়ে, ৮৮৬ হিরা 

রঃ র ৯ 15 টিতে 

মি 

ও 
চে 

নে ই 

ভি ই. ই বা) 
জা হাস চাচা ৬ লন লি 

কি 
মে 



আছে | টা পারিজাত দেবরাজ ৬০ শচীরাণীর 

খ্গাহাগ্সের বিলাসতভোগ । পারিঞাতের রং কেমন. 

খুত্ধ কেমন, আকার কেমন, তাহ) কেহ জানেন না। 

স্ববে, পারিজাতের গন্ধটা যে খুব মনমাতান তার 
আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদ এই অৃষ্ট- 
পূর্ধব পারিজাতের স্বগাঁয় সৌরভ কতকট। ধারণায় 
আনিতে চান, তবে+আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় 
জুরমা ব্যবহার করুন! আমরা তরসা করিয়া 

বলিতে পারি, অতুলনীয় স্ুগন্ধে আমাদের সুরম। 
মতের পারিজ্াত। শুধু গন্ধে নহে, স্থুরমা-_ 

সর্বাবিষয়েই শ্রেষ্ঠ অথচ সুলত সুগন্ধি কেশতৈল। 
: মুল্যাদি বড় এক শিশির %* আনা | ডাঁক- 

খাশুলাদি।৩* আনা। তিন শিশির মুল্য ২২ ছুই 
ফীক।। মাশুলাদি ৮%/* তের আন] । 

১, শুক্রবললভ-রসায়ন । 
শুরুই শরীধের সার' জিনিব। 
য়ে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। শুক্রক্ষর়ে দেহ 

অবসন্ন, যন বিষগ্ন, বর্ণের মলিনতা, ইন্ড্রিয়ের 

ছুর্বলত, মস্তিষ্কের বলহানি, শরীরে দারুণ গ্রানি 

প্রভৃতি উদৎ্কট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, ম][নুধকে 

জীবন্স ত করিয়া! ফেলে। এই বসায়ন ওষধ গীপ্ত 

রি শু্রবৃধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দুর করির। 

'দেয়। এই জন্যই ইহার নাম শু এই 

শুরুবল্লত সেবনে গুকধাতু গাঢ় হয়, ইন্দরিয়ের 

ক্লীণত! ও ছুর্ববলত। দুর হইয়া যায়, মনের স্ফৃ্তি ও 
হের কাণ্ডি রদ্ধি পায়, উত্তেজনা ও ধারণাশক্তি 

'আশাহরূপ বদ্ধিত হইয়! থাকে |. 

ইহার, উপকার অন্তব. করা যায়।'.এক শিশির 

সু ৯৯ এক টাক! মান্র। মাগুলাদি1* আনা। 

কাজেই শুক্র- 

শুএঞবল্লত । 

এক মাত্রাতেই 

বুল ("শাদা বকুলের সৌরত টাটকা 
বকুলছুলের মতই অটুট সুন্দর । 

ৃ পারিজাত।-_এ ধেন 
সত্য সত্যই স্বগাঁয় সৌরভ ! 

বঙ্গমাতা ।-__বাঙ্গালীর 
“বঙ্গমাত।” সমস্ত বাঙ্গালার 

গোৌরবস্বরূপ । ও 
মিলন |-_“মিলনের” 

সুবাস মিলনের মতই মনোরম! 
রেণুক। আমাদের 

“রেণুকা” বিলাতী কাশ্মীরী- 
বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন 
অধিকার করিয়াছে। 

কামিনী __যামিনীর জ্যোত্ম। 
সৌরতে মধুর তর হইয়া উঠে। 

চম্পক |-_াপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল- 

মধুরে পরিণত হইয়।ছে, তাহ1 দেখিবার জিনিষ ! 

বেল। |-_মবসন্ন শ্রীক্ঘবেলায় “বেলার” . গন্ধ 

যেন স্বর্স্থখ আনিয়। দেয়। 

হোয়াইট রোজ |- নামের অন্বাদ কি . 

কামিনীর 

লেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
আমাদের "শেউতি গোলাপ” । ূ 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১২ এক টাকা । 
মাঝারি ॥* বার আনা । ছোট ॥* আট আন1। 
প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন 
শিশি ২।০ টাকা । মাঝারি তিন শিশি ২২ টাক!। 
ছোট তিন শিশি ১* পাঁচ সিক।। মাশুলাদি 
স্বতন্ত্ব। 
/০ আনা, ডাক-মাশুল 1০৭ আনা। অডিকলোন 
এক শিশি ॥ আনা, মাশুলাদি।/* আনা। আমা- 
দের অটো-ভি-রোজ, অটে। অব. নিরোলী, অটো. 
অব. মতিয়া, অটে। অব. খস্থস্, অতি উপায় 

পদ্ার্থ। এক শিশি ১২ এক টাকা, ডজন 
১০৯ দশ টাক।। 

বোগীগণ শ্বস্থ রোগবিবরণ লিখিয়! পাঠাইলে, আমর অতি বত্বসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা ঠাই থাকি। 
ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্ত অর্ধ আনার ভাক-টিকিট পাঠাইবেন। 

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী ।, 
ম্যানুফ্যাকৃচারিং কেমিষ্টস্।.. 

. নং লোয়ার চিৎপুর রোজ, কলিকাতা 

আমাদের ল্যাতেগার ওয়াটার এক শিশি- 



স্র্ীস্পভ্ঞ ॥ 

আবণ, ১৩১৮ সাল । 
আপস 

বিষয়। 

সবজী চাষ--কপি 

চাউল রঃ ১১. ১৩৭ 
সরকার কৃষি সংবাদ ... ১, ১৪৬ 

নুতন নাইট্রোজেন প্রধান সার ..* ১৪৫ 

পঞাদি নে রঃ 

সার-সংগ্রহ 

বাগানের মাসিক কার্ধ্য ,... ১৬৩ 

পত্রান্ধ। 

৯২০ 

রা 

॥ 
্ 

্ | লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক 

্ 

্ 
র্ 
॥ 

তামাকবীজ- চুরুটের উপযুক্ত হাভান। 
ও সুমাত্র, নস্তের উপযুক্ত ষ্টারলিং তামাক প্রতি 
০তোল। ১৯২৬ দেশা তামাক তোল। ॥০ | 

মুলা বোম্বাই লাল বড় উৎ$ষ& তোল।।০ 
পাউগ্ড বা অর্ধসের ৪২। কীথির মৃলা সুস্বাদু, 
উৎক্ষ্ট লাল তোল। %* পাউগু ২২ । 

মটর- _বিলাতি বা এমেরিকান পাউও 
১০১ ওলন্ন পাউও ॥*, কাবুলী সাদ। পউও ॥০, 
পঁটন। সাদ পাউও ৬*। 

সীম- -ফেঞ্চ ছোট গাছে, গাছ পুর্ণ সীম, 
আমেরিকান সীম আউন্স (১॥ তোল! )%* | 

" অরচুমী ফুল-_এষ্টার, প্যান্সি, তাবিণ। 

ফক্স প্রভৃতি ৮ রকম ফুল বীজের বাঝ্স ১।০) সটনের 
১২ রকম ফুল বীজের বান্স ৪॥০, ল্যাণ্ডেথের ২০ 
বর্ম বীজের বাক্স 9॥* টাক]। 

ম্যানেজার-_-ইওিয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন, 
১৬২ নং বহুবাঞ্জার স্বীট, কলিকাতা। 

) 

॥ 
দায়ী নহেন ] ) 

॥ 
) 
| 

. শ্ীনিবারণচন্দ্র 
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“করার ্  ধু বাক মুল্য ব্ঘণ অতি রংঙ্যার গগদ ॥ 

] সঃ ৬ * তিন আনা সাজ । 
আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ টিতে পাঞইয় 

বার্ষিক মু্য আদায় করিতে পারি। পকত্রাদি টা ক। 
ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 

[রিল &ি 
(71011617018 17101017 86 01 118৩ 050517817101765 901 ৪ 

81061 15. 13 90101 .5516008- 

1111 0)1.5 15600110011 1৬121গ1 0017 [34077 

190৮9164109 07870510171 71761 ঠা ৫8১1611, 501১০ 
1১) 4৯8:01011100015155- 2৮72)81601)-55510161)615, [011৮৩ 
€76৬৫১1-1)111-8)1 ১1:11 11811 1), হি 81) 1:07881 €712৮15881 রী 

11140110559 । [১:০১0715 ১]10 10৮5 907711215 008 
(০১ 1)01 176)045. নতি 28 

1৮695 01 40976151060. | 
[17011107110 1২5- 3 585 09100100115 22 

1. (91101117135 278, 
১৬1.১১.৬(১1০1২--22 তাস তিতা 

1092) 1)/1)8481 ৯07850 0158,08850 

কৃষি সহায় বা 091,৮925 (17109. - 

শরীনিকুঞ্জ বিহারী দত্ত 1.1.  গ্রনীত, ৰা মুল্য ॥০ 

আট আনা। . ক্ষেত্র নির্বাচন, বাজ বপনের অময়, 
সার প্রয়োগ, চারা রোপণ, জল সেচন্ ইত্যাঙ্ছি 
চাষের সকল বিষয় অন। বায়।- ৬ 

ইণ্ডিয়ান গ।ডেনি ং এসোসিয়েগন, কলিকাতা? 
লক তা তল পিন তাত রি 

শা 

১০১১111: €0101118৮ বা বীজ বপ 

সময় নিরূপণ পঞ্ঠরিকা_ বন্দ বপনের সমস 
ক্ষেএ নির্ণয়, বাজ বপন প্রণালী, সার প্রশ্পোগ, 
ক্ষেত্রে জল সেচন বাঁধ জান। যায়। মুল্য %* ছুই 
আনা । %১* পয়স। টাকিট পাঠাইলে-_-একখানি + 
পঞ্জিক। পাইবেন। 

ইণ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা । ও 

সক্জী বীজ__বাছাহ কর! উৎস লীত- 

কাণের বীজ আমদানা হইয়াছে।' বাধাকর্গি, 
ফুলকপি, ওপলকপি, বাঁট, 'শালগম, গাজর, মুল!» 
বড়বেস্তণ, বা গেলেরি প্রস্থতি শাক ৮ রকম বীণের” 
নমুন। বাঞ্স ১০ টাক] । ্ 

ইয়ান গার্ডোনং এসোসিয়েসন, কলিকাত। ।. 

কষি- -রসায়ন__শিবপুধু কলেঞ্জের পার 
ভিপ্লোমাপ্র1পত, বঙ্গীয় র্লধি-বতাগের কর্মচারী 

চৌধুরী প্রনীত। বিজ্ঞানসম্মত 

কবি-কার্ষে মৃত্তিকা, জল, বায়ুর সহিত উদ্ভিদের 
সম্বন্ধ, উদ্ভিদের আহার-__সাপ বিচার ' ইহাতে 
আছে-_ইহ। অত্যাবশ্যকীয় । নুতন সংস্করণ ১1০? 
কাপড় বাধাই ১০। ও 
+ ইগ্ডয়ান গার্ডেনিংএসোসিয়েসন, কলিকাভ।। 



মের । 

পু ঈদুতন বর্ধারভ্ত হইতেই মেস্বরশ্রেণীভুত্ হইবার 
সইপযুক্ত সময়। বাহার এক্ষণে ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভৃক্ত হইবেন বা আছেন, 
তাহারা নির়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
তারেণ মেম্বর হইলে--গ্রীম্মকালে বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
$* ফুলেরবীজ ২০ » ২1০ 

শীতের বিলাতী সবজীবীজ আমেরিকার 
টিনে মোড়াই কর! ২৪ রকম,১ বাক্স ৫1০ 

শীতের বিলাতী সটন কিন্ব। ল্যাণ্ডে- 
7 থের ফুলের বীঞ্চ ১ বাক ৪1০ 

স্ত্ীতের দেশী সঙ্জীবীজ ২৪রকম ২1০ 
%" ভাকয়াশুল ইত্যাদি 

০০৭ ৰ টি 
আঁধারণ মেত্বর হইলে__ 
-& ব্রীক্স বর্ধাকালের বপনোপযোগী 

. প  দেখী সজীবীজ ২৪ রকম ২০ 
48 2 ফুলের বীজ ৯৬1, ১৮০ 

শীতকালের বপনোপধোগী আমেরিকার 
টিনে মোড়াই করা এক বাক ২৪ রকম 

. বিলাতী সজীবীজ ৫ 

বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১॥০ 

দেশী সজী বীজ ১৮ রকম ১৮০ 

াকমাগুল-ইত্যাদি . ॥ 

| --১২* 

*. এতত্যতীত প্রত্যেক মেত্বর আমাদিগের দ্বার] 
গরিচালিত বাঙ্গাল। মাসিক পত্র “কুষক” প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন 
“হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও মুল্য 
টাকার অধিক হইলে টাকার /* এক আনা 
ছিঃ কমিশন পাইবেন। 
... ল্পেহাল যেশ্বর £_ককুষকের গ্রাহকগণ এসো- 
সিয়েফশের স্পেশ্তাল মেম্বর। তাহারাও বীজ 

' গার্ছাদি থরিদ করিলে কমিশন পাইবেন। 
সভারেণ মেম্বরকে বাধিক এক সভারেণ বা ১৫৯ 

টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বাধিক ১*২ ও স্পেশাল 
” যেত্বরণকে কর্কের বাবিক মূল্য ২২ দিতে হয়। 

গা ্ ৫ 8: ্ . ৬ শর ঃ 2 

টি 252৯ ্ি নি সৌর পপ ব্এ 

৪ 8১৭ 2  ং হত, ৩, এ রা নব টি. . ৫ গিনি 2০ তাঁতী, হি. এ পি ৮... এত. রর এ ২০ ৫ 
রি র্ রর মু মি বল ইতি এ ৫০৪৮ 27 নর "হবু১১বিত রে ৪ 

£ ঝ 

১৬২ নং বহুবাজাঁর কাট, কলিকাত। । . 
বর্যাকালের সব্জী ও ফুল বীজ 

১০ 

লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, বরবটী, উচ্ছে, করলা, 
চিচিঙ্গে, বেগুন মুক্তকেনী, ভুট্টা, টেশপারি, চাপা- 
নটে, ডেঙ্গ, শস। ইত্যাদি প্রতি প্যাকেট %* আন । 
১৮ রকম একত্রে ১%০। 

ফ্কুল বীজ । 
বাল্সম্, জিনিয়া, কস্মস্, জিলাডিয়া, সন্ 

ফ্লাওয়ার, এমারেস্থাস্, ককসকু্ধ, গ্লোব, এমারেন্থ, 
রূডবেকিয়া, মিরাখিলিস, জলাপা, ক্লিটোবিয়া, 
মেরিগোল্ড প্রভৃতি প্রতি প্যাকেট 1 আন1। 
অর্ধ প্যাকেট ০ আনা । ১* রকম একত্রে ১/০। 

শমী, চন ্ শ শত সনি জি স১ শ স্পট ত সতী? ৮ পারি 

দেশী বীজ অধিকাংশই গোবিন্দপুর পরীক্ষা- 
ক্ষেত্রে উৎপাদিত । বিলাতী বীজ আমেরিকা, 
ইংলও, জার্মানি, ফ্রান্স ও অষ্টেলিয়ার যেখানে যেটা 
উৎকৃষ্ট ও এদেশের আবহাওয়ার অনুকূল তথ 
হইতে সংগ্রহ করা, সেই জন্যই এখানকার বীজ 
উৎকৃষ্ট হয়। 

আমাদের পরিচয়; সমগ্র বঙগগদেশ ও আসামের 
সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্রের সমুদয় বীজ এই এসো- 
সিয়েসন হইতে সরবরাহ কর] হয়। বিগত কলি- 
কাত ও বেনারস প্রদর্শনীতে এই বীঙ্জ সংগ্রহের 
জন্য আমাদের কৃষি-সমিতি স্বর্ণপদক পুরস্কার 
পাইয়াছেন। | 

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে পাইবেন। 
ছল ৯.০ পি খিল ৯টি ঠ সরি বিটি জুটি সি সি ও পি আটা সত পি ঈী স সি৫ সটি ডিল সিল ৯৯০৫ ভি ৯ লা তির আটা তি ৮ 

সব্জী চাষ বা 1৮009110851 09107061070 

19৮7৮ 1 2111 ]1 প্ীমন্মথমাথ মিত্র 13./.7.1.1..4. 

প্রণীত, শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দু 0.8.%.5, ( সেক্রেটারী 
ইগ্ডিয়ার্ডেনিং এসোসিয়েসন ) কর্তৃক সময়োপযুজ্- 
রূপে পরিবান্$ত ও পরিবন্ধিত (যন্্স্থ) ইগিয়ান 
গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত। মুল্য 
॥* আনা। দেশী ও বিলাতী সবজী চাষ সম্বন্ধে 
যাবতীয় বিবরণ ইহাতে পাইবেন । ইহ। কি চাষা 
কি সৌথীনলোক সকগের পক্ষে অত্যাবশ্তক। 

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাত1। : 



ক্কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র |. 
সির শীট শপ বে ১ ২ স্পাাশিশাশপ শাক ২২০ তপস্যা শশী সপ শী অভ বিপাশা স্পা াশাীশশী শান সত জী ৯ ৮ ইহ 

শ রশ সস শসপীশাসীপ স্পেস? "পিন হু ৩ জপ আপ পপ পর স্পা. -সপাসপপ্্-পপস-__স 

৪ 2 ভাঁদ্র, ১৩১৮, সাল । ৰ ৫ম সংখ্যা । 
শশা ৮5৩৮৩ শশা শ শশীিশীশ শী ৩ শি ৮ পাশে পাটা এক সি স্পা সরি 

তুল ম শ ন্ শপ পপ পপ শীশ | পপ | ছাপ পাপা শশী 

সনজ্জী চ্পন্ন 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর |) ৃ 

সর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদের চাষ 
সরিষ।, রাই, বাধাকপি, ফুলকপি, ওশকপ্ি, সালগম, মুলা, তারামণি প্রস্থৃতি যে 

জাতির অস্তভূক্তি তাহাকে উত্তিদ শাস্ত্রে (47001107হ, (ক্রসিফেরি ) বলে। ইহাদের 

স্রক্ অথব1 পাপড়ি চাঁপ্রিটি, পরস্পর অসংলগ্ন এবং বাহির হইতে দেখিতে ক্রশের মত । 

ক্রুশাকার যথা + 1 এই প্রশাকার পাপড়িকে প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণন! করিয়া 

উত্ভতিদবেত্তাগণ সর্ধপ, বাধাকপি ও মুল। প্রতি বিভিন্ন আকার-বিশিষ্ট উদ্ভিদকে এক 

জাতির মধ্যে সনিবিষ্ট করিয়াছেন । আমরা এই জাতিকে সর্ধপকী নামে অভিহিত 
করিব। 

» শপ সপ... 1 উর এরি. সপ 
সস র্ তত এন 

সর্ষপকী জাতীয় উদ্ভিদের ফুল । 
(ক) মুকুলিত অবস্থা । 

(খ) প্রশ্বংটিত ফুল ও দল। 

(গ) ফুলের পাপডি। * 

গ্ 

সর্ষপকী জাতির অন্যভম ক্ষেত্র ফসল--সর্মপ ও রাই। মিলিত বঙ্গে ও 

আসামে সর্ষপ ও রাইয়ের চাষ ৬০ লক্ষ বিঘা কম হইবে না। স্থানভেদে রাই ও 

সরিষার অনেক প্রকার তে দৃষ্ট হয়। ব্তষান প্রবন্ধে আমরা এ সমুদয় ভেদের 
আলোচন। করিব না। আমরা উপরে যে কয়েকটি সর্প জাতীয় উত্ভিদ্ধের নাম 
করিয়াছি, তাহাদের প্রায় সকল জাতিরই বীজ হইতে অল্পবিস্তর তল পাওয়। যায়। 

ন্মপ্যে তারামণি ও হালিমের পতল কোন কোন স্থানে ব্যবছত হয় । পক্ষান্তরে 

মূল।, সালগম প্রভৃতির তল সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। 
৮৭ 



১৩০ কৃষক-_ভাঁদ্র* ১৩১৮ | ১২শ খণ্ড । 
২১৮ দি তি সি এ আও ওটিসি ভি জজ আসি তি 

আমর বর্ধমান প্রবন্ধে উদ্ভ[নজাত সর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদের আলোচন। করিব। 
এই জাতীয় উদ্যানজাত ফসল সমূহের মধে। বিভিন্ন প্রকারের কপিই অন্যতম । 
কপির চাষ কত দিন হইতে যে এতদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহ। সঠিক বলিতে 
পার] যায় না; তবে ইংরাজরাজত্বে যে ইহার চাষের সমধিক প্রচলন হইয়াছে. 

তৎসন্বদ্ধে কোন সন্দেহ নাই। কপি গোষ্ঠী ইংলগু, ওয়েলস্, চানেল্ দ্বীপ 
এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের সমুদ্র উপকুলের অধিবাসী । কপি শব্খের 

ইতিহাস হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পুব্রাতন কেন্টিক ও ক্র্যাভ ভাষায় 
কপির নাম ক্যাপ (7.917) ও ক্যাব । অন্যান্য ভাষায় ইহার নাম-_-ফরাপি-_-কেবস্ঃ; 

ল্যাটিন_কোল্?; জনম্মন__কোল্ ইত্যাদি। কোন কোন সংস্কতবিদ্ পণ্ডিত 
'স্কপির নাম করম্ত বলিয়। নিদ্দেশ কবেন। প্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত পিস্টের মতে 

কপির সংস্কত নাম কলম্ব। কি্ত এতদৃসন্বন্ধে বিস্তর মতভেদ রাহয়াছে এবং 

ইহাও স্থির নিশ্চয় যে, মধ্য এসিয়? হইতে আর্ম্য উপনিবেশ পৃর্দে ও পশ্চিমে উভর 
দিকে বিস্তৃত হইবার পুরে বন্য অবস্থায় কপি ইউরোপীয় সমুদ্রের উপকূলে জন্মিত 
এবং তৎকালীন অর্দ সভ্য জাতি সমূহ দ্বার৷ উহ। খাছ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। 

মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুম্পের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির পার্থক্যে কপির নানাজাতি 

বিবন্তিত হইয়াছে । এই সময়ের তারতম্য লইয়াই জগৎ্-বিখ্যাত উত্ভিদৃবিদৃ 

স্তর জোসেফ হুকার সমস্ত কপিজাতির নিয়লিখিতরূপ বিভাগ করিয়াছেন £--১ম 

শিরহীন শ্রেণী অর্থাৎ ইহারা বাধাকপির ভ্াায় বাধে না। বাধাকপির যে অংশ ধাধিয়। 

থাকে, তাহাকে উগ্ভানতন্ববিদগণ শির বপিয়। থাকেন। পক্ষান্তরে ফুলকপির যে 

ংশে পুষ্পমুকুল সমুদয় ঘন সন্নিবিষ্ট সে স্থান হদয় নামে অতিহিত হয়। 

কেল বা বোরকোল। 

ইহাই বাধাকপির আদিম 
অবস্থা | 

কেল, চীন। কপি, গোখাস্ 

কপি সমস্ত গুলিই এজাতীয় 

কপির অন্তর্গত। ইহাদের 

কোনটির পাত। বাধে ন। ঘন 

সন্বদ্ধ পাতাবিশিষ্ট বাধাকপি 

এই কেল হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছে। 
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স্কটল্যাণ্ডের কেল, গোথাদ্য কপি ও বোরকোলও এই জাতির অন্তর্গত। যে জাতি 

কেল নামে অভিহিত হয় তাহার পাতা বেশ সুপুষ্ট, কাণ্ডের গ্রন্থিমধ্য দীর্ঘ এবং 

উপর্িভাগের দিকে পত্রগুচ্ছ বদ্ধ নহে। বস্তঙঃ বর্তমান কপির সহিত পুরাতন 
বন্ত কেলের সাদৃশ্ঠ কমই দেখিতে পাওয়। যায়। পগ্ডিত হুকার বর্ণিত দ্বিতীপর 

শ্রেণীর নাম জালবৎ ওটিকাযুক্ত শরেণী-স্তাতয় জাতীয় কপি ইহার উদাহরণ। 
এই জাতীয় কপির পঞ্ডজের উপরিভাগ এত ঘন সন্িবিষ্ট গুটিকাকার কুঞ্চন বিশিষ্ট 

যে তৎ্সমুদয় জালের মত বলিয়াই বোধ হয়। পাতার প্রাস্তভাগও কৌকড়ান। 

পূর্বকালের স্তাতয় কপির পাতা আদৌ বাধিত ন।। কিন্তু বর্তমান স্তাভয় কিক 
মধ্যভাগ (হদয়াংশ ) অল্পবিস্তর বাধিয়। থাকে । 

তৃতীয় শ্রেণীর প্রধান উদাহরণ ব্রসেলস্ স্প্রাউট। ইহার পত্রকর্ষে অথব। পত্র 

সি, 

ব্রসেলস্ স্প্রাউট ব। 

গাটকপি। 

কাণ্ডের গাব্সে ছোট 

ছোট গেল।কার বাধা- 
কপির আকারের কুড়ি 

হইয়া রহিয়াছে । 

ংযোগের চিহের কক্ষে ছোট ছোট গোলাকার কুঁড়ি উৎপাদিত হয়। ইহার 

প্রত্যেকটিই এক একটি ক্ষুদ্রাকার বাধাকপি। কাণ্ডের উপরিতাগ পত্রগুচ্ছ 

বিশিষ্ট । প্রথমতঃ বেলজিয়ম দেশে উদ্ভুত হয় বলিয়া এই জাতীয় কপির নাম 

ব্রসেলস্ শ্রাউট হইয়াছে । সাধারণতঃ ইহার কাণ্ডের নিয়াংশে পাতা থাকে না, 

কিন্তু কার্টার কোম্পানির এক প্রকার ব্রসেলস্ শ্রাউট আছে, যাহার নিম়ভাগের 

পাতাশুলি অনেকট। সোজান্তর্জিতাবে জন্মিয়া থাকে । 

চতুর্থ শ্রেণী প্রকৃত শিরযুক্ত। ম্বেত ও লোহিতবর্ণের সমস্ত বাধাকপিই এই 

শ্রেনীতুক্ত। ইহাদের বিশেষ বর্ণনা অনাবস্তাক। পঞ্চম শ্রেণী '্ষীত কাওযুক্ত। 
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ওলকপির যত প্রকার জাতি দেখিতে পাওয়। যায়, তৎসমুদয়ই এই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট 

হইয়াছে । ষষ্ঠ ও সর্বশেষ শ্রেণীতে ফুলকপি ও ব্রোকেলি স্থাপিত হইয়াছে । *' 
ইহাদের প্রধান লক্ষণ এই যে, পুষ্পমুকুল সমূহ অসাধারণ ভাবে পরিপুষ্ট হয় এবং 

অপরিস্ফূট যুকুলরাশি ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া একটি কঠিন পুষ্প ৬জ্ছ উৎপাদন করে। 

যেরগ বাঁধাকপির আদিম অবস্থা পরস্পর অসংলগ্র পর্রবিশিষ্ট কেল, তদ্রপ ফুল- 

কপিরও আদিম অবস্থা! স্বতন্ত্র পুস্পদণ্ড বিশিষ্ট এক জাতীয় কপি । বর্তমান সময় 

মাণ্ট৷ দেশীয় অসংখ্য পুষ্পদণ্ড বিশিষ্ট ব্রোকেলিতে তাহার প্র উদাহরণ দেখিতে 
পাওয়। ষার। 

মূলের জন্ত কপি উত্পার্দিত হইতে কমই দেখা যায়। কিন্তু উদ্ভিদৃবিদ্ বহিন্ 
বলিয়াছেন যে বাভেরিয়] দেশে, বিশেবতঃ বোহিমিয়ার নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে 
সালগম অথবা! গাজরের ন্যায় মূলের জন্ত একপ্রকার কপি উৎপাদিত হয়। বর্তমান 
সময়ে উহার বড় একটা প্রচলন দেখিতে পাওয়। যায় না। 

বংশ পরম্পর। ক্রমে বন্যকপির বিশেষ বিশেষ অংশের পুষ্ট সাধিত হইয়া ও 

বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্বাচিত হইয়া আজ কাল নানাপ্রকারের কপি উৎপাদিত 

হইক্কাছে। বন্ত কপি ও বর্তমান যুগের কাধ কিম্বা ফুল কপি পাশাপাশি রাখিলে 

বিচক্ষণ উত্ভিদৃবিদ্ ভিন্ন অপরে কেহ বুদিতে পারিবেন না ষে প্রথমটি শেষোক্ত 
প্রকারের কপির পুর্ব্ব পুরুধ। উপবর্তিক পত্র বিশিষ্ট ৪৫ কুট বড় ওয়েলস্ দেশীয় 
কপি দেখিলে একটি গুল্ম বলিয়াই বোধ হয়। উদ্ভানজাত সাধারণ সবজীর 

সহিত ইহার কোন সাঘৃপ্ত নাই। জারসি দেশীয় কেল্ ইহা অপেক্ষা আরও 

আশ্চর্যজনক । ইহার কাণ্ড এত পুষ্টু ও তন্তবিশিষ্ট হয় যে ইহা হইতে ছড়ি 

প্রস্তুত হইয়। থাকে । 

বর্তমান প্রবন্ধে যে সমুদয় পরিবগ্নের ভিতর দিয় স্ুলপকপি, বাধাকপি ও 

গুলকপি উৎপার্দিত হইয়াছে তৎ্সমুদয়ের উল্লেখ কর। অসশ্তব। তরে পাঠকবর্গের 

ইহ] জানিয়া রাখা আবসশ্তক যে ফুল কপির ফুল ও বাধাকপির নিরেট পত্রাংশ 

কিম্বা ওলকপির স্ফীত কাণ্ডাংশ একবারেই উৎপাদিত হয় নাই। পুর্ব পুন্ন 
শতাব্দীর ক্লষকগণ পুপ্পে, পত্রে ও কাণ্ডে কপির পৰিবর্তনশীলতার: আভাস পাইয়া 
ক্রমাগত গুচ্ছবদ্ধ ফুল কিন্ব! পত্র বিশিষ্ট জাতি এবং স্ুলকাগ্ড' বিশিষ্ট জাতির 

নির্ধাচন আরম্ভ করিয়াছেন। ' তাহারই ফলে আজ কাল আমর! স্থবৃহৎ ঘন 
সংলগ্ন পত্র ও পুষ্পগুচ্ছ এবং স্ফীত কাণ্ড কপি দেখিতে পাই। যখন বিশেষ 
পারিপার্থিক অবস্থার ফলে ফুল কপির পুষ্প দণ্ড বাহির হইয়া ফুল হইতে আরন্ত হয়, 

« বাঁধাকপি, ফুলকপি” ত্রোকেলি ও ওলকপির চিএ তাহাদের চান পরণালী বর্ণনার সময় দেওয়া 
হইয়াছে। 

সপ শ ৮ শশা টি ্ 
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বাধ! কপির গ্রন্িমধ্য কাণ্ডাংশ লক্বীনভূত হওয়ার জন্য স্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং 

পত্র অসংলগ্র হয় অর্থাৎ বাধেন। এবং ওলকপি সাধারণ কাণ্ডের শ্তায় কোমল ও 

ক্ষীণ হয় তখনই আমরা কপি বংশের ইতিহাসের আভাস পাই। জগতের 
প্রত্যেক প্রাণী অথবা উত্ভিদৃ, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এহরূপে নিজের বংশের 

পর্রিচয় দিয় থাকে । 

মূল! সর্ষপকী জাতির আর একটি সুপরিটিত ফসল। মূল! প্রত পক্ষে মূল' 
অথব1 কাণ্ড নহে। মুল ও কাণ্ড উভয়ের বক্গিতাংশই মূল1। চীন ও জাপান 
হইতে পূর্বদিকে সমস্ত দেশেই বহু পুরাকাল হইতে যে মুলা উৎপার্ধিত হইত তাহার, 
উল্লেখ পুরাতন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়। যায়। বন্য অবস্থায় যুল। আমাদের 

দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল কক্েসস্ পর্বতের দক্ষিণাঞ্চলেই বন্ত' 

অবস্থায় মূল। দব হয়। কোন কেন উঠ্ভিদ্বিদের মতে নুল। 11)10:0171051751)171- 

[)1567711) নামক এসিয়। ও ইউরোপের নাতিশীতোঞ্ষ দেশ সমূহে ৃষ্ট একপ্রকার 

বন্ত যুলার রূপান্তর মাত্র। এই বন্ত মুল। সমুদ্রের উপকূলে বানুকাময় হাল্ক! 

জমিতে কিন্বা পরিত্যক্ত ক্ষেত্র সমূহে জন্মিয়া থ।কে। বন্ত ও ক্ষেত্রজ মুলার 

মধ্যে পার্থক্য এই যে ক্ষেত্র মুলার ফল স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, অর্থাৎ ফলে প্রত্যেক 

বীজের জন্য পর্দা দেওয়। এক একটি শ্বতন্ত্র অংশ রহিয়াছে । বগ্ত মুলার মুল, ক্ষীণ ও. 

ক্ষেত্র যূলার মুন, স্থুল। এই সমুদয় যে কি অবস্থায় উৎপাদিত হওয়া সম্ভব. 
তাহ] পরীক্ষা দ্বার প্রমাণিত হইয়াছে । সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়। যায় যে, জাম 
আল্গ। ও সারযুক্ত হইলে মূল। বড় হয় এবং জমি কঠিন ও সারহান হইলে মুলা 

ছোট হয়। স্তরাং ইহা অনুমান কর! অসঙ্গত নহে ষে, পুব্বকালে সাধারণ 
লোকে মৃত্তিকার তারতম্যে মুলার পরিবর্তন প্রবণতা লক্ষ্য কর্সিয়া ইহ] সবজা 
রূপে উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত বন মুলাহ বর্তমান 

মুলার পুর্বব পুরুষ কি না তাহা গিক বলিতে পারা যায় না। 
মুলার হ্যায় সালগমেরও ভোজনান অংশ মুল ও কাণ্ডের সম্ি। ইউকোপের 

অনেক স্থানেই বন্ত অবস্থায় -সালগম দেধিতে পাওয়া যার। পক্ষান্তপ্ে নাতি" 

শীততোক ও দক্ষিণ এসিয়ার সালগম প্রায় কধিত অবস্থাতেই দৃষ্ট হয়। ইহার 
হার। বুবিতে পার। যায় যে, আধ্যদিগের সহ্তই এপিয়ার দঘর্গিণ অংশে সালগম্ 

আসিয়াছিল। জাতিভেদে সাপগমের অনেক প্রকার নাম আছে, এগুলি নিব।৮ন 
ছার! উত্পাদিত হইয়াছে । বন্য সালগমের. খুল আজকালকার ন্ুপু্ট উদ্ভাানজাত 
শালগমের সমকক্ষ ন। হইলেও উহাবও পুগ্লির মাত্রা নিতান্ত অগ্প নহে। 

' আমর। পুর্ধেই বলিষাছি যে সর্ধপকা জাতির অনেক উঙিদের বাজ হইতে তৈল 

পাওয়া! যায়। সালগম ও 'মুলার বীজে তৈলের মাতা অলপ। জীব জগতে 
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সাধারণ নিয়ম এই ৫ যে, ব, শরীরের একটি অংশের অতিপুষ্তি হইলে অপরাংশ অপেক্ষাকৃত 
অর পুষ্ট হইবে। যেস্থলে মূল, পাতা, কাণ্ড অথব পুষ্প অতি পুষ্ট সেখানে ফল ও 

বীজ অল্প পুষ্ট-যেমন নানাঞ্াতীয় কপি, সালগম ও মূলা। পক্ষান্তরে যেখানে 

ফল ও বীজ অত্যন্ত পুষ্ট সেখানে উদ্ভিদের অন্ঠান্ত অংশের অতিপুষ্টর কোন লক্ষণ 

নাই--যেমন সরিষা, রাই, তারামণি ও হালিয। আবার স্ুপুষ্ট অংশ লইয়াই 

ব্যবহারের তারতম্য । পন্ত্র পুশ কাণ্ড ও মূল সুপুষ্ট বলিয়। কপি, সালগম, মূলা, 
সবজী ফসল এবং বীজ স্ুপুষ্ট ও তাহাতে তৈলের মাত্র! অধিক বলিয়। সর্প প্রস্ততি 

তৈল শস্ত । উভয় শ্রেনীর ফসলেরই ব্যবহার রহিয়াছে, কিন্তু তৈল অধিক দিন 

ব্াথিতে পাবা যায় ও এক স্থান হইতে অন্তস্থানে সহজে লইয়। যাইতে পারা যায়: 

এই জন্ই ব্যবসায় জগতে তলের অধিক আর্র এবং তৈল গ্রসবী ফসলেরও 

সেই অনুপাতে অধিক প্রাধান্ত ৷ 

কপি প্রত্ভতি চাঁষের জন্য ঘ্বত্তিকা বিচার 
সাধারণতঃ মুক্তিক। তিন প্রকার-_বালি মাটি, এটেল মাটি ও দোয়াাস মাটি। 

যে জমির মুর্তিকায় বেণা ভাগ বালি থাকে, তাহাকে বালি মাটি কহে । যাহাতে 

বালির ভাগ অত্যন্ত অল্প অথব৷ প্রায়ই থাকে না, তাহাকে এটেল মাটি বলে। 

যাহাতে বাপি ও এটেল মাটি প্রায় সমান ভাগে থাকে, তাহাকে দোয়শাস মাটি 

কহে। যেদোষ'াস মুত্তিকায় বালি মাটি বেশ থাকে, তাহাকে শহাল.কা দোয়াস 

মাটি” কহে। যাহাতে এটেল মাটির ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে "কঠিন দোয়াাস 
মুত্তিক” বলে । সকল প্রকার দোয়াস মাটিই কপি প্রভৃতি স্জী চাষের উপযোগী। 

পূর্বোক্ত বালি ও এঁটেল মাটি কপি প্রভৃতি সব্জী চাষের উপযোগী নহে। 
উহাতে বিলাতী সব্দী চাৰ করা চলে ন1। কপি প্রভৃতি স্জীর মুল অতিশয় 

কোমল । উহ। এটেল মাটিতে প্রবেশ করিতে পারে না, এবং বাপি মাটিতে 

সহজে প্রবেশ করিতে পারিলেও, বালি মাটি রোৌদ্রে বিশেষ উত্তপ্ত হয় বলিয়। মুল 
শুক হইয়। যায়। এই উভয় কারণ বশতঃ € এবং অন্যান্ত আনুসদিক কারণে ) 

উক্ত মৃত্তিকাছ্য় কপি প্রভৃতি সবজী চাষ করিবার আবশ্তক হইলে কর্ষণে ও সার- 

প্রয়োগে তছপযোগী করিয়।৷ লইতে হয়। এঁটেল মাটি এ সমস্ত সবজী চাবের পক্ষে 

সর্বাপেক্ষ। নিকট জমী এবং উহাকে দোয়শাস অবস্থায় পরিণত করাও বহু ব্যয়সাধ্য। 

কিন্ত বালি মাটিকে অল্প আয়াসে ও অল্প ব্যয়ে সার সংযোগে উক্ত প্রকার সবজী 
চাষের উপযুক্ত করিয়া লইতে পার যায়। যে মাটিতে অপেক্ষাকৃত কর্দমের ভাগ 
কিক্িৎ অধিক এমন পোয়াস মাটিতে কপির চাষ ভালরূপ হয়, কিন্তু গাজর, 

সালগম, মুলা, মটর, সীম প্রভৃতির জন্য হাল ক৷ দোয়'াস মাটির আবশ্তক। 
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ভারতবর্ষ কষি-প্রধান দেশ । বাঙ্গাল। দেশ সুজলা-সুফলা বলিয়া! চির-বিখ্যাত । 

এখানে নূতন নূতন বিবিধ প্রকার সব্জী ও ফল মলের আবাদ কর! নিতান্ত অসম্তব 
নহে। কি অসভ্য, কি সভ্য অবস্থায় কৃষিই মানবজান্তির একমাত্র সহায় ও 

অবলম্বঘন। কধি-কার্যযের প্রতি ঘণ। ও অবহেল৷ জ।তীয় পতনের অন্যতম কারণ । 

এখনও এদেশে শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় কৃষিকর্ম্মে উদ্াসীন। যখন শাহাদের 

উৎসাহে ও চাষীগণের যত্ধে ভারতের শস্তক্ষেত্র সমূহ নূতন নৃতন খাগ্যোপতুক্ত ফসলে 
পুর্ণ হইবে, তখন ভারতে বাস্তবিক স্ুদ্দিন আসিবে । 

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্য1, আসাম, ছোট নাগপুর, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি অঞ্চলে 

সচরাচর ষে প্রকার মুর্তিক দেখিতে পাওয়] যায়, তাহার অধিকাংশ স্থলই দোয়'াস 

এবং কপি প্রভৃতি সবজী-চাষের উপযোগী । কপি জাতীয় সবজীর চাষ ব্রমশঃ 

সর্বত্র বিস্তার লাভ করিতেছে । ইহার অধিকতর বিস্তৃতি সব্বত্র প্রার্থনীয় । 

বোর্কোল, কেল বা ডালকপি 
বপনের সমর__আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ । 

মুত্তিকা। বিশেষ উ্বরাশক্তিবিশিষ্ট জমী ন। হইলেও চলে। অন্তান্য সবজী 

অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত হীনতেজ মাটিতে বেশ জন্মে। সবজী ক্ষেতের মধ্য যেস্থল 
তত উর্বরা নয় বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থলে ইহার গাছ রোপণ করা 

যাইতে পারে। 

সার। বিশেষ সারের আবশ্যক হয় না। সামান্য পারমাণে পুরাতন গোবর- 

সার দিলেই চলিবে । 

বপনাদ্ি প্রণালী ও জলসিঞ্চন। হাপরে বীজ ছড়াইয়া৷ চার। প্রস্তুত করিয়। 

লইতে হয়। যে নিয়মে বাধাকপি কিন্বা ফুলকলির চার। প্রস্তুত কর। হইয়। থাকে, 

সেইরূপে ইহারও চার! প্রস্তত করিয়৷ লইতে হইবে । হাপরে চার প্রস্ততকালে কোন 
কারণে কোন সময়ে বিশেষ জলাভাব না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

নচেৎ চার। সকল ছুর্বল হইবে ও সবজী ভাল হইবে না। হাপরে চারাগুলি তিন বা 

চার ইঞ্চি উচ্চ হইলে--চারাগুলি হাপর হইতে উঠাইয়। চাষের জমীতে-_প্রত্যেক 

চার! দেড়কুট অন্তর বসাইতে হয়। বড় জাতীয় বোর্কোলের চারা তিন ব৷ 
চারিফুট পৃথক্ পর্যযস্ত-_-বসান হইয়া থাকে । চারা বড় হইলে বাধাকপির ন্যায় 

ইহার মূলদেশে পার্বস্থিত মাটি কিছু বেশী পরিমাণে টানিয়। দিতে হইবে । অন্যান্য 
বিষয়__বাধাকপি চাষের ন্তায়। 

বিশেষ কথা-_কেল নানা রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার কেল 
আছে, তাহার পাতাগুলি বেশ কৌকড়ান__গাছ দেখিতে সুন্দর । অন্যান্ত থাছের 
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ডিস্ স্থুসচ্জিত করিতে হইলে ইহার পাতা দিয়! সাঞঙ্জান হয়। খুব প্রীক্মপ্রধানদেশে 
কেল ভাল রকম জন্মায় না। ফুলকপি, ওলকপি জন্মাইতে পাব্রিলে আর কেলের 

চাষ কেহ করে না। কিন্তু অত্যন্ত শীতপ্রধান উত্তরাঞ্চলে যখন তুষার .ও বরফ 
পড়িয়। কুলকপি, বাধাকপি প্রভৃতি সমুদয় খাগ্যোপযোগী সবজী নষ্টপ্রায় হয়, তখন 

কেলই একমাত্র ভরসা । কেল অত্যন্ত শাত ওতৃষারপাত সহা করিতে পারে । ফেল 

গবাদির থাছ্রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

বীজের পরিমাণ-_-এক একর চাষের জন্য ৪ আউন্স বীজের আবশ্যক | 

ব্রসেলস. স্প্রাউট্স বা গাইটকপি 
বপনের সময়__আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ । 

মৃত্তিক।। ঘে কোন প্রকার হাক্ষা অথব। শক্ত দোয়শস মাটিতে ব্রদেল,স্ 
স্প্রাউট স্ ভালরূপ জন্মিয়া। থাকে । 

সার। খ্ভেড়াঁর সার_সর্ধপ €ঘেল বা! গোবর-সার প্রয়োগ কর। যাইতে 

পারে। মিশ্র-সার অর্থাৎ আবর্জনাদির সারও দেওয়। যাইতে পারে । সার যথেষ্ট 

পরিমাণে আবশ্যক | 

বপনাদি প্রণালী ও জলসিগুন। হাপরে চার] প্রস্তত করিয়া পরে চাষের 

জমীতে বসাইতে হয়। হাপর ছায়াযুক্ত স্থানে হইলে চলিবে না। যেস্ানে সকাল 
হইতে সন্ধ্যা না| হওয়। পর্যন্ত বরাবর রৌদ্র পতিত হয়, সেই স্থানই হাপরের 

উপযুক্ত । হাপরে বীজ ছড়াইয়! মাটি চাপ দিতে হয়। হাঁপরের মাটি 
শু্ধ থাকিলে, বীজ বপন করিয়াই জলসিঞ্চন করিতে হয । তিন বা চারি দিবসে 

বীজ অঙ্গুর্রিত হয়। সাত আট দিবসের মধ্যে সমস্ত চার "নির্গত হয়। 

ক্রমশঃ চার। বড় হইয়। তিন বা চারি ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে হাপর হইতে উঠাইয়। 

চাষের জমীতে বসাইতে হয়। হাপর হইতে চার! ভুলিবার কালে কোন 

রকমে চারার শিকড় নই না হয়, সে বিবন্বে সতর্ক হইতে হইবে । এতদর্থে 

চারার শিকড়ের সহিত অধিক পরিমাণে হাঁপরের মাটি গোলাকার তাবে রাখিয়! 

চার! তুলিলে ভাল হয়। হাপর হইতে উঠাইয়। চারা একূপ ভাবে চাষের জমিতে 

লাগইতে হুইবে যে, যেন চার! স্থানান্তরিত হইয়াও কোন রকমে নিজাঁব ন। হইয়। 

পড়ে। বীজ বপনের পর হইতে গাছের শেষ দশা পর্ধ্যস্ত--যাহাতে কোন প্রকারে 

গাছের বদ্ধিত হইবার শক্তি বাধ। প্রাপ্ত না হয়--সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা 
অবলম্বন কর। একান্ত বাঞ্চনীয় । | | 
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চঙ্গা-উভ্ল 
শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 

চাঁউলের রাদায়নিক খান্ণ্ড৭ 
এজ 

১। দাহ গুণ-___- 

শ্বেতসার ও শকর। শতকর। ৬৫--৭৯ ভাগ । 

তৈল টা ১-- ২তাগ।, 

নর টু বব ভাগ। 

২। মেদ্কারিত। গুণ-_ 

প্রোটিভ, রর ৬ ৭ভাগ। 

ভক্ম মং ১ ভাগ। 

চাউল বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য । চাউল ব্যতীত বাঙ্গালী জাতির একদিনও 
চলে ন। চাঁউল খুব লঘ্বু পথ্য এই জন্তই বাঙ্গল। দেশে ইহার এত আদর। ভাত 
এক ঘণ্টা মাত্র সময়ের মধ্যে পাকস্থলীতে জীর্ণ হম । কিন্তু ময়দার রুটীজার্থ 

হইতে প্রায় ৪ খণ্টার প্রয়োজন । নানাপ্রকারের ধান্ত আছে যথা, বোরো, আউশ 

এবং আমন । ইহাদ্দের মধ্যে আবার সরু মোট। এবং শাদ।, লাল প্রভৃতি * নানা 

বিভাগ । কোন কোন ধান্তে শুয়া থাকে । কয়েক প্রকার সুগন্ধি ধান্তও আছে। 

ইহাদের মধ্যে সরু আমন ধান্তের শাদ1 চাউল উচ্চশ্রেণীর লোকের নিকট অতিশক্গ 

আদ্ররণীয়। এই চাঁউল সর্বাপেক্ষা! লঘু পথ্য বপিয়। বিধ্যাত। বোবে। চাউল এবং 

অধিকাংশ আউশ অত্যন্ত মোট। এই জন্য উচ্চশ্রেণীর লোক এই সব চাউল গ্রহণ 

করে না। মোট। চাউল অপেক্ষা সরু চাউলের মুল্য মণকরা অন্ততঃ এক টাক 

অধিক। আবার নূতন অপেক্ষ! পুরাতন চাউলের মূল্য আরও অধিক। পুরাতন 

চাউল অতিশয় লঘু এই জন্য ইহ। এত মুল্যবান। ধনী লোক কখনও এক বৎ্সবের 
চাউল আহার করেন না। ঘাহাদ্ধের অবস্থায় কুলায় না, তাহাবু। আমা মাল হইতে 

নূতন চাউল গ্রহণ করিয়া থাকে । সাধারণ লোক বোরো, আউশ, মেট। সকল 

রকম চাউলই গ্রহণ করিয়া থাকে । সিদ্ধ করা ধান হইতে যে চাউল প্রস্তত হঙ্স, 

০ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে লাল শালি ধান্যের চাউল সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া লিখিত হুইয়াছে। 
কুষ্ণবর্ণ নিশিষ্ট শালিধান্যের চাউল নিকৃষ্ট । পরস্ত কৃষবর্ণ মাউশধান্য আউসের মধ্যে উদ্তয বলিয়া 
কথিত হুইগ্নাছে। 

৯৮ 

সপ শপ আআ 
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তাহাকে সি নী ব। চিত চ/উল বলে। বঙ্গদেশে এই চাউলেরই অধিক 
প্রচলন। ভাত প্রস্তুত করিতে মাড়ের সহিত এই চাউপ হইতে অধিক কিছু 

মূল্যবান পদার্থ চলিয়। যায় ন।। 

সিদ্ধ ন৷ করিয়। যে চাউল প্রস্তত হয়, তাহাকে আতপ বলে। আতপ চালের 

মাড়ের সহিত অনেক পদার্থ চলিয়।যায়। সুগন্ধি ধান্যদ্বারা সাধারণতঃ আতপ 

চাউল প্রস্তৃত হয়। পিদ্ধ চাউল করিতে হইলে ইহার সুগন্ধ নষ্ট হয়। অধিক সিদ্ধ 
চাউলের ভাত শক্ত হয়। অধিক সিদ্ধ করিলে অর্থৎ পিদ্ধ করাতে ঘখন ধান 

ফাটিয়া যায়-_চাউলের ওজন বৃদ্ধি হয় ও ইহ! কুটিবার সময়ে ভাঙে না। এইজন্য 

ব্যবসায়ী লোক 'অধিক্ক পিদ্ধ করিয়। চাউল প্রস্তত করে। সিদ্ধ করিবার 

সময়ে যখন গারের উপরে ভাপনার বাষ্প উঠে. তখন বুঝিতে হইবে যে, পিদ্ধ ঠিক 

হইয়াছে । বঙ্গদেশে বিধবাদিগের খাদ্যের জন্য এবং ঠাকুর পুজাত্র জন্যই প্রধান ত৪ 

আতপ চাউলের ব্যবহার। আতপ চাউল কীটের আকমণ হইতে রক্ষা কর। 

কঠিন । 

চাউল ছ'াট।র মাত্রা অনুপারেও মূল্যের তারতম্য হয়। অধিক ছাট! চাউলের 
মুল্য অধিক। কিন্তু অধিক ছ'াটায় চাউলের অধিকাংশ তৈলাক্ত পুষ্টিকারক পদার্থ 

কুড়ার সহিত চলিয়া যায়। ইহাতে চালের মুল্য হাস হওয়! যুক্তিযুক্ত, কিন্তু 

অধিক ছ'াটায় চাউল এবং তাহার ভাত বি উত্জ্বল হয়, এই জন্যই এই চাউল অধিক 

মুল্যে বিক্রয় হয়। ছাট! চাউল সতরঞ্চি কিম্বা থলিয়ার উপর রাখিয়। ঘসিয়! 

পালিপ করিয়। লইলে ইহার ভাত ফাটে না। ইহাকে মাঙ্জ চাউল বলে। 

পুষ্ঠিকারিতায় চাউল মন্ান্ট প্রধান থাদ্য অপেক্ষ। হীন। এইজন্য ভাতের সহিত 
প্রচুর মত্গ্ত যাঃস গ্রহণ অবশ্য কর্ব্য । 

চাউল ছুই তিন ঘণ্টা ভিজাইয়! ধাতায় পিষির| ব| টেকিতে কুটিয়া আট। 
প্রপ্তত কুরা যায়।. চ।উলের আটায় উত্তম চাপাটি ও পিষ্টক।দি প্রস্তত হর। ধান 
হইতে সুখাদ্য চিশ্ড়া, মুড়ি ও ৫থ প্রস্তত হয়। কিন্তু ইহাদের সহিত তুষঘ থাকিলে 

এই সব খাদ্য অপকারী হয়। ৰ 

কলিকাতার চাউল সাধারণতঃ নিম্লিখিত নামে অভিহিত হয়, যথা-_ 

(১) বালাম । (২) দেশী । (৩) বাড়ী । (8) উত্তরা । (৫) কাজল! । ৬) রেঙ্গুন। 

বাখরগঞ্জের চাউলকে বালাম বলে। বালামের দান৷ শাদা, লম্বা, উজ্জ্বল, 

পরিষ্কার ও হাক্ক1!। ইহার ভাত ফাটে না; দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাতে বালি 

কিন্বা কাকর থাকে না। বাখরগঞ্জের মোটা শাদ] চাউলকে পেগ বঙ্গে এবং 

তথাকার শার্ট আউশের নাম যষোলই। ষেোলই মোটা ও ছোট, পেটে উজ্জ্বল 

দ্ধাগ আছে। ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, মেদিনীপুর, হাবড়া ও হুগলী জেলার 
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শাদ। চাউল সাধারণতঃ দেশী নামে অতিহিত। এই চাউল লব্ব!, শাদা, উজ্জ্বল, 

পরিফার ও ভারী। ২৪ পরগণ।র মাঙ্গা বাকতুলসী ও পাটনাই চাউল বিখ্যাত। 
এই চাউলে উৎরষ্ট ভাত পোলাও প্রস্তত হয়। পাটন। ধান্যের আতপ চাউলকে 

হুর চাঁউল বলে, ইহারই নাম টেবল্ রাইস। বাক্তুলসী ধাগ্ের নামাজ! চাউপ 

কৌড়া বাকতুলসী নামে কথিত হয়। দেশীর মধ্যে সিলেট চাউলও বিখ্যাত, 

ইহ1 মোঁট। চেপট। ও খর্বারুতি। 

বর্ধমান, বীরভূম ও বাকুড়ার চাউলকে রাঢ়ী চাউল বলে। বিহারের চাউল 
এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তথাকার কাটারীতোগ, মানভোগ, সমুরবালী, বাশমতি 

বিখ্যাত। এই চাউলে অনেক কীাকর থাকে । এই অঞ্চলের বাদসাভোগ, 

দাদ্রখানি, রশাধুনীপাগল চাউল বিখ্যাত। | | 
রাজসাহী ডিতিসনের চাউলকে উত্তর! চাউল বলে। দিনাজপুরের চন্দনচুড়, 

কাটারীতভোগ ও দাদখানি চাউল বিখ্যাত। এই অঞ্চলের মোটা চাউলকে মুগী বলে। 

বঙ্গদেশের লাল চাউলকে কাজল। বলে । কাজল! চাউলের ভাত দেখিতে সুদৃগ্ 

নয়। এই জন্ত অবস্থাপন্ন লোকের! ইহ। গ্রহণ করেন না। ন্ত।তপাশ।, খৈয়ামুগরী, 

দ্লকচুয়! প্রভৃতি কোন কোন কাঞ্জল চাউল হাল্কা ও ইহাদের ভাত সুখাগ্য। 
বঙ্দার চাউল রেস্ুন নামে পরিচিত। ইহা আতপ চাউল। ইহার দানা 

বেটে ও ক্ষুদ্র । কলে ছণাট। হয় বলিয়াই ইহাতে অনেক খুদ থাকে। 
তৈলে পৰকু জালায় বা কুঁড়ার সহিত চাউল বাখিলে ইহাতে পোক। লাগে না । 

রন্ধন প্রণালা 
প্রায় ১৫ মিনিট চাউল ধুইয়। বাখিবে। জল ফুটিলে উহাতে চাউল ছাড়িয়। 

দ্রিবে। ইহাতে কিঞ্চিং লবণ দিলে ভাল হয়। ১০১২ মিনিটের মধ্যে আতপ 
চাউলের অন প্রপ্তত হয়। সিদ্ধ নৃতন চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিতে ১৫।১৬ মিনিট 

প্রয়োজন হয়। পুরাতন চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিতে অদ্ধথণ্ট। সময়ের প্রয়োঞন 

হইতে পাবে। কয়লার আলে জল ফুটিতে ১০১২ মিনিট লাগে। স্ুসিদ্ধ ভাত 

টিপিলে ইহ। মিলিয়। যায়। ভাত অধিক সিদ্ধ হইলে ভাত গায়ে গায়ে লাগে ও. 

তাহ। সুস্বাদু হয় না। অন্ন ঘ্বতে পক অর্থাৎ এক সের চাউলে অদ্ধ পোয়। বৃতযুক্ত 

অন্ন অধিক গুরু পথ্য নয়। কিন্ত অধিক ঘ্বতযুক্ত পোলাও গুরুপথ্য | 

চাউলে ও দাইলে রন্ধন করিলে খিচুড়ি প্রস্তুত হয়। খিচুড়ি অতিশয় গুরু 

পথ্য । অর্দ চাউল ও অগ্ধ দ্াইলের খিচুড়ি খুব সুম্বাছু হয়; কিন্তু স্থাস্থ্যরক্ষার জন্য 

এইরূপ গুরু পথ্য খান ব্যবস্থা! করা যায় না। সুস্থ ব্যক্তিরা কোন কোন সমকে 

এক সের চাউলে এক পোয়া দাইলের খিচুড়ি গ্রহণ কর্পিতে পাবে। আতপ 
চ[উ লের খুদ শর্করা সংযোগে হ্ধে পাক করিলে অতি সুন্থাহু পায়স প্রস্তত হয়। 



১৪০ কুষক- ভাব্র, ১৩১৮ | ১২শ খণ্ড । 
শট পর রি চপ পা পর এ উট 

ভাত তিন ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছশাকিয়া লইলে ইহাকে তাতের মণ্ড 
বলে। তাতের মণ্ড রোগীর পথ্য। ফুটন্ত জলে খৈ তিজাইয়া পুর্বোক্ত প্রকারে 
ছাঁকিলে খেক্সের মণ্ড প্রস্তত হয়। ভাতের মণ্ড ও খৈয়ের মণ্ড বাণির মত রোগীর 
পথা স্বরূপ কবিরাজগণ ব্যবহার করিতেন । 

খরিদ 
টাউল খরিদ করিবার সময় দেখা আবশ্তক ফে-_ 
0১) চাউল নূতন কি পুরাতন । 
(২) কাকর বালি মিশ্রিত কিনা, €(বাঢ়ী চাউলে সাধারণতঃ কাকর ও বালি 

থাকে । চাঁলনিঘ্বার চালিয়া কাকর ও বালি ফেলিয়! দেওয়া যাইতে পারে ।) 
(৩) দানা তাঙ্গ! কি না। 

(৪ ) ছাট! কিরূপ, ( ধান আছে কি না।) 
(৫) পোকা ধরা কি না। 

(৬১ দান! শাদ। কিম্বা লাল। 

€ ৭) দান। সরু কিন্ধা মোটা, অথব। লন্ব1 কিনব! বেটে । 

৭১৯০ ৬ সর সত ৭৮ পাশ ২৮ সি বনী "জরি 

সরকারী কৃষি সংবাদ । 
গস জ-ি 

নাইট্রোজেন সারের পরীক্ষা-_ 
এতাবৎকাল সালফেট অব এযোনিয়া এবং 

সোডা নাইট্রেট এই ছুইটি কৃত্রিম সার, জমিতে নাইট্রোজেনের আবশক হইলে 

ৰ্ঠটবহার কর হইত। সম্প্রতি আরও ছুইটি নাইট্রোজেন সার ব্যবহৃত হুইতেছে-__ 
একটি সাইনামাইভ ক্যালসিয়াম (0101017) (5202111141৩), দ্বিতীয় নাইট্রেট চুণ। 

উল্লিধিত চাঁরিটি সারের গুণাগুণ বিচার করিবার জন্ত আক্লারল্যাণ্ডের 
কবি-বিভাঙ্গে বহুবিধ পরীক্ষা হইয়াছে। 

এই গুলিতে নিরলিখিতানুরূপ নাইট্রেজেন পাওয়। বায়__ 

সালফেট অব এমোনিয়! ঠ ১৯:৭৫ 

নাইট্রেট অব সোভ। ৮১৫০৫ 
ক্যালসিয়াম সাইনামাইড সর হা 

নাইট্রেট অন লাইম রর ১৩" 



৫ম 00 টি 
রি সিসি তত জট এ "টি এল ও 

তিনের? ক্ষেতে ঠ উদ্ত প্রকার সার প্রয়োগের ফল--_ 

উৎপন্ন ফসলের পরিষাশ সারের পরিমাণ । 

সালফেট এমোনিয়। ১ হন্দর 
সোড। নাইটেেট ৪. ১88: 
ক্যালসিয়াম সাইনামাইড ১ ,১ ২ 
লাইম নাইটেট ১॥ ১, 
নাইট্রোজেন সার বিনা 

শহঃ 

সরকারী কষি সংবাদ - | 

২৬॥ হন 

২৫৮ ১, 

৭ $) 

২৭ ১, 

২৪ 9, 

১৪১ 

খড় 
৪৭ হন্দর 

৫০. +, 

8৪... 
৪৮ +, 

৪৯ », 

এই নাইট্রোজেন সার ব্যতীতও প্রত্যেক ক্ষেত্রে হাড়ের গুড়া ও কাইনাইট 

ছড়ান হইয়াছিল 

উপরের লিখিত তালিক। দেখিলে বুঝ] যায় যে, ক্যালসিয়ম সাইনামাইভ ও 

লাইম নাইট্রেট সার ব্যবহারে ফসল সমান দীড়াইয়াছে। সালফেট এমোনিয়াতে 

শশ্য কম হইয়াছে, নাইট্রেট অব সোভাতে শস্তের মাত্রা আরও কম, কিন্ত খড় 

সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইয়াছে । 

আলুর ক্ষেতে এই চারি প্রকার নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের ফলাফল-__ 

দশটি ক্ষেতে পরীক্ষা! হইয়াছিল, প্রত্যেক ক্ষেত্রের পরিসর এক একর । 
গুলি সমুদয় আয়া রল্যাণ্ডে স্থাপিত। 

সারের পরিমাণ । 
টন-_হন্দর 

হন্দর বিক্রয় উপযুক্ত 
সালফেট অব এমোনিয়া ১ ১১-_-১২ 
সোডা নাইট্রেট ৪55 ববির 
ক্যালসিয়াম সাইলামাইভ ১ ১০__-১৬ 
নাইট্রেট লাইম ১ ১০-__১৫ 

বিন। নাইট্রোজেন সার ৯. ১২ 

চারিটি সালগম ক্ষেতে এই সারের পরীক্ষা 

হন্দর 
সালফেট এমোনিয়। ১ 

সোড। নাইট্রেট ইনি 
ক্যালসিয়াম সাইনামাইভ ... ১ 
লাইম নাইট্রেট ১২ 

নাইট্রেজেন সা বিন। 

ফসলের পরিমাণ । 

০ক্ষঞে 

টন- হন্দর 
মোট 
১২ উড 

৯২২ 

৯২১৫ 

১২৯৩ 

১৯১-৮১৬ 

ফসল 
টন-_হন্দর 
২৫-7৩ 

৬ তি 

২৩০. ৩ 

২৪--১এ 

২৩--৯১ 
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সালগম ক্ষেতে চারিটি সারের উপকারিত। প্রায় একই প্রকার-_ 

মাঙগেল বীট ক্ষেতে পরীক্ষ।__ 

৮টি ক্ষেতে সার প্রয়োগ কর। হইয়াছিল । 
উৎপন্ন ফসল 

হন্দর টন --হন্দর 
সালফেট এমোনিয়। ১৮৮ ৯ ৩২__-১০ 
সোড। নাইট্রেট হিরা ৩১-_-১৪ 
ক্যালসিয়াম সাইনামাইড ... ২ ৩০--_ ৩ 
লাইম নাইট্রেট ৮৮০ নত ৩২--১৭ 

বিন। সারে গা ২৫__: ৯ 

উক্ত চারি প্রকার সারের নাইট্রোজেনের তারতম্য হেতু প্রযোজ্য সারের 

প্রমাণের তারতম্য 'কর। হইয়াছে । সকল পরীক্ষাতে এক একর পরিমাণ এক 

একটি ক্ষেত্র রচন। কর! হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল বিচার করিয়! বুঝ যায় ে, 
ক্যালসিয়াম সাইনামাইড ও লাইম নাইট্রেট অপর ছুইটি নাইট্রোজেন সারের তুল্য 
কার্যকারী । এক একর জমি বাঙল। দেশের প্রায় তিন বিঘার কিছু অধিক। 
এক হন্দরের ওজন বাঙলাম্ব ১ মণ ১৪ সের এবং বিশ হন্দরে ১ টন হয়। 

পাট__ 
কি প্রকারে পাটের ফলন বাড়ে কিম্বা আশের উন্নতি হয় এইজন্য 

পুর্বববঙ্গে অনেক প্রকার পরীক্ষ/ করা হইতেছে। এই হেতু ব্যবহারিক কৃষি- 
তত্ববিদ বারকিল সাহেবের তত্বাবধানে ২ বিঘা পরিমাণ এক একটি ক্ষেত্র রচন। 

করিয়া! তাহাতে নান। জাতীয় পাট বীজ বপন করা হইয়ছিল। ১** শতের 

অধিক জাতীয় পাটের আবাদ করিয়। তন্ন তন বিচারে জানিতে পার। গিয়াছে-- 

বঙ্গদেশে ছুইটি ভিন্ন জাতীয় পাটের আবাদ হয়__ 
(ক) লম্বা শু টি পাট (0০+01)0108 011607105 )-ঢাকার বাঙ্গি, সেরাজগঞ্জের 

তোসা, ফরিদপুরের সাতনলা, ক্রিপুরা ও ঢাকার দেওপাট, হুগলীর দেশী, আসাম ও 

উড়িষ্যার মিঠ৷ ইত্যাদি এই জাতির অস্তর্গত। 

(খ) গোল শু'টি পাট-_€ 007:01)0705 09150118715 )- পাবনার দেশওয়াল, 

কাকিয়৷ বোম্বাই; টৈমনসিংহের বরাণ, বড়পাত, ছোটপাত, আউসে; ঢাকার 

ধলেশ্বরী, বেলগাচী, রঙ্গপুর এবং জলপাইগুড়ির ভাদিয়া, হেউতি, বিত্রিঃ ফরিদপুরের 
আমোনিয়।, ত্রিপুরার দেওধলি ; আসাম ও উড়িষ্যার তিত পাট প্রভৃতি গোলশু টি 

পাট জাতিভুক্ত। 
কলিকাতার আশপাশে এবং হুগলিতে লব্বাশু'টি পাটেরই চাষ সাধারণতঃ 

হুইয়। থাকে । রাজসাহি, পাবনার স্থানে স্থানে এবং ফরিদপুরেও অল্পাধিক স্থানে এই 



৫ম সংখ্য। | ] সরকারী কৃষি সংবাদ । ১৪৩ 

পাটের আবাদ হয়। এই পাটের আঁশ একটু মেট! হইলেও খুন শক্ত ও টানসহঃ 
কলিকাত। বাজারে এই পাট দেনী পাট বলিয়া চলিয়া থাকে । এই জাতীয় পাটের 

ফলন অধিক হয়। ইহ।র মুলা গোলশু"ট অপেক্ষা কিছু কম। অপেক্ষাকৃত উচ্চ 

জমিতে ইহার চাষ হয়, কারণ ইহার ক্ষেতে অধিক জল দাড়াইলে এই পাট বাড়ে না। 

ল্ব। শু'টি পাটের বীজ ইহ] অপেক্ষা! কিছু ছোট এনং ইহার রও ঈনৎ সবুজ কুণ% | 
গোল শু'ঁটিধারী পাটের আবাদও অধিক এবং বহুতর স্থানে ইহার চাষ হয়। 

সমগ্র জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর মৈমনসিংহ, এবং পৃিয়্। জেলার এবং ঢাকা ও ত্রিপুর।র 
অধিকাংশ স্থানে এই জাতীয় পাটেরই আবাদ হয়। ইহার আঁশ, লম্ব।-শু'টি 
পাটের আশ অপেক্ষা স্ুক্ম । ক্ষেতে অনিক জন জমিনে ও এই পাটের কোন ক্ষতি 

হয়না। গাছ বড় হইয়! ৫ ফিট হইলেই জমিতে জল ঘহই ব্দ্দি হক এই 

পাট'ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকিবে । 

দুই জাতীয় পাটের পার্থক্য 
(ক) গোল শু'টি পাটের বীজ অপেক্ষাকৃত বড়, ইহার রঙ, লাল; 

(খ)ট উভয় জাতীয় পাটের ফুল হরিদ্রা রডের; গোল শু'টি পাটের ফুল 

আকৃতিতে লগ্বাশু'টির দ্বিগুণ হইবে । 

(গ)ট গোলশুটি পাটের পাত! খাইতে মি, ল্থ। শুটি পাটের পাতা তিত; 

এই কারণে প্রথমোক্তাটকে মিঠাপাট এবং দ্বিতীয়উকে তিতে! পাট বলে। 

এই ছুই জাতীয় পাটের মপ্ো প্রত্যেকটর নানাগ্রকারের পাট দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

এই সকল পাটের যে গুলির ছোট ফুল, গোলকল এবং পাটকিলে রঙের বীজ 
হয় সেইগুলিকেই গে।লাশু'টি বা (001:01)0178 041)50107ন) শ্রেশীতে ফেল। হয়। 

এই শ্রেণীর পাটের কোন কোন প্রকার ১০ ফিট পার্য্যত্ত লম্বা! হয়, কোনটি ব! 
৭ কিস্ব। ৮ ফিটের অধিক বাড়ে ন।। গাছের কাণ্ডের রঙেত্র অনেক তফাৎ 'সাছে-_ 

(১) কাণ্ড ঘোর লাল, (২ )কাগু ঈষৎ লাল, (৩) কাণ্ড পাটকিল। রঙেব, 

(৪) কাগ সবু কাণ্ড, পাতার মুল লাল, (৫) কাও নিভাজ সবুজ। 

ইহাতে বুঝ। যায় যে লাল ও সবুজ ইহার ছুইটি পৃথক থাক আছে এবং এই 

লাল সবুজ পাটের জলদি ও নাবী ছুইটি প্রকার আছে - 

জলদি সবুজ পাট-__ 
পুণিয়া, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, টমমনপিংহ ও 

দিনাজপুরে অধিক জ়্ায়। পুণশিয়ায় এই জাতীয় পাটের নাম দেশী পাট, 
জলপাই গুড়িতে ধল। তাদীয়া, রঙ্গপুরে ধল। বিক্রি, ষৈমনপসিংহে আউল! | 



[ ১২শ খণ্ড । 
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জলদি লাল পাট-_ 
জলপাইগুড়িতে লাল ভাছুই, রঙ্গপুর্ধে লাল বিজ্ঞ, 

তমৈমনগিংহে সরিষাবাড়িতে ছোট পাতা লাল পাট জন্মায় । 

জলদি জাতীয় পাটের আবাদ প্রধানতঃ উত্তরাঞ্চলেই হইয়া! থাকে । পাবন!, 
ঢ।ক।, ত্রিপুরা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে এমন কি সমুদয় দক্ষিণাঞ্চলে নানী পাটেরই 
আবাদ হহয়। থাকে । 

গোল শু'টি পাটের ন্ঠায় লম্বাশ্ত'টি পাটেরও অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে। 
প্রায় শতাধিক প্রকারের গোলশ'টি পাট বিভিন জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখ! 

হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থকিলেও অনেকগুলিই এক শ্রেণীর 

অস্তর্গত। হ্প্ম বিছারে জাপান ও ফরঘোসার দুইটি পাট লইয়া ২০ টির অধিক 
সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর পাট মিলে না। একটি সুখের কথ এই যে, পাটের বীজ 

স্বপুষ্পের পরাগরেণু দ্বারা সঞ্জীবিত হয়, পুষ্পাস্থর হইতে পুষ্পরেণুর নিষেক ক্রিয়ার 
অপেক্ষা করে না। এই কারণে প্রত্যেক প্রকার পাট বীজ হইতে মাতৃ বৃক্ষের স্যার 

ফসল উৎপন্ন হওয়1 অধিকতর সম্ভব । কিন্তু এক স্থানে বিভিন প্রকার পাট বীজের 

চাষ হয় বলিয়! পাটের সঙ্কর প্রতিনিয়তই হইতেছে । বাজারের মিশ্রিত পাট বীজ 

লইয়। চাষ না করিয়া বীজ নিনাচন গুর্বক লাল জলদি, লাল নাবী, সবুজ জলদি, 
সবুজ নাবী এই চারি শ্রেণীর পাট পৃথক জন্মানই সুবিধাজনক। এই প্রকার চাষ 

'ঘবারাই পাটের জাতীয় উন্নতি হওয়ার বিশেষ সম্তাবন1। 

২০ প্রকার পাটের মধ্যে প্রত্যেক পাটের অশের তফাৎ আছে। সমান জল হাওয়। 

ও মুত্তিকায় ইহাদের চাষ হইলে তুল্যরূপ ফসলই উৎপন্ন হইবে । বিভিন্ন জল হাওয়ায় 

ইহাদের অআশের কিরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহ। অগ্ভাপিও স্থির হয় নাই। এক্ষণে পাটের 
(বিশেষজ্ঞ ফিন্লে। সাহেব, পাটের এই পরীক্ষার দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। 

পুর্বববঙ্গ ও আসামে গমের আবাদ -_-১৯১০-১১-- 
গম বপনের সময় জমি বেশ সরম 

থাকায় প্রথমানস্থায় গমের চাষের বেশ সুবিধাই হইয়াছিল এবং অন্ঠ বৎসর অপেক্ষ! 
শতকরা ৩ ভাগ অধিক জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে । বর্তমান বর্ষে গমের 

আবাদী জমির পরিমাণ ৭৪,৭০০ একর । মালদহ, রাজসাহী, পাবন। প্রভৃতি জেলার 

আঅধকাংশ গমক্ষেতগুলিই গঞ্গ।র ধারে । অধিক জমিতে গমের আবাদ হইলেও ফলন 

আশানুরূপ দাড়ায় নাই। মেট ২*,১০০ টন মাত্র গম জন্সিয়াছে বলিয়। অনুমান 

হইফ্জাছে। বিগত বৎসর অপেক্ষা তিন আন! রকম কম গম উৎপন্ন হইয়াছে। 

বিগত €বশাখ মাসে এ অঞ্চলে গমের দয় ৪1%*০ আঁন। মণ। 



৫ম সংখ্যা।] নুতন নাইট্রোজে টন প্রধান সার ১৪৫ 

ভাজ, ১৩১৮ সাল। |. 
5১ শশ শা শশা শপাপাশ্পীটি ২ গাজা 

নুতন নাইকোজেন প্রধান » সার 

১৮৯৮ খুষ্টান্দে সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিত সার উইলিয়াম ভ্রকস্ ব্রিটিস্ 

আসোসিয়েসনের অধিবেশনে যখন মন্তব্য প্রকাশ করেন যে জগতে যুক্ত 

সোবাজানের মাত্র। কমিসা ঘাইতেছে তখন বিলাতী ক্বষক স্যাজে একট। €হ €চ 

পড়িয়া যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণে সোরাজান না পাইলে অনেক অত্যাবশ্তকীয় 

ফসল উৎপাদিত হইবে না। ফপল উৎ্পার্দিত ন। হইলে অনেক জীবজন্ত বিনষ্ট 

হইবে এবং এমন কি পরোক্ষভাবে বিশুদ্ধ মাংসভোজী প্রাণীরও প্রাণ ধারণ কর 

দুরূহ হইয়া উঠিবে। 

কিন্ত বিংশতি শতান্দীতে প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন দ্রব্য পাওয়। যায় না বলিয়। 

যে কার্যতঃ শাহাব অভাব হইবে, তাহ! কখনই সম্ভবপর নয়। প্রাকৃতিক 

অবস্থায় যুক্ত সোরাঁজান কমির। যাইতেছে--আচ্ছা, তাহা যাইতে দেওয়া হউক । 
এখন অন্ুসন্ধ।নীয় বিষয় এই যে, কি উপায়ে ফলিত রসায়নের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল- 
স্থিত অনজান ও সোরাজানকে সংযুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে 
অনেক টৈজ্ঞানিক মনঃসংযোগ করিলেন ও তাহার ফলে যুক্ত সোরাজান প্রস্তত 

করার ছুইটি প্রথ। উদ্ভাবিত হইহল। উভয়েরই মুল ক্রিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি ও 

তজ্জনিত তাপের উপর নিঙর করে। | 

অনেক স্থলের জলপ্রপাতকে শুঙ্খলীভূত কত্রিয়া তাহা হইতে €বছ্যতিক শক্তি 

আহরিত হইল এহং তাহার সাহায্যে বাযুষণ্ডলের সোরাজানকে নাইট।ক আযাসিডে 

পরিণত করা হইল। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়৷ দ্বারা নাইটি,ক আযাসিভকে 
চুণের সহিত সংযুক্ত করিয়৷ উহার দ্রাবণ হইতে নাইট্রেট অব. লাই বাহির করিরা 
লওয়। হইল 

১৯ 



শি নি 
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ইহা অভিনব প্রথা । ইহার পূর্বেও নাইট্রোলিম্ অথবা ক্যালসিয়ম সায়ন- 
মাইভ, নামক একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছিল । প্রথম প্রথম পরীক্ষাদির পর এই 

দ্রব্য সারের পক্ষে এত উপযুক্ত ও সুলত বলিয়। প্রতীয়মান হইল যে আজকাল 
পৃথিবীর নানাস্থানে নাইট্রোলিম্ প্রস্তুত হইতেছে । তন্মধ্যে নরওয়ে দেশের ওড্ডা 

নামক স্থানে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ সায়নামাইভ. কোম্পানি নামক কোম্পানিহ সর্বশ্রেষ্ঠ । 

এতদিন পর্য্যস্ত নাইট্রেট অব সোড1 ও সলফেট. অব এমোনিয়াই ছুইটি মহৎ 

প্রাপ্য নাইট্রোজেন-প্রধান-সার ছিল। কিন্তু সলফেট অব এমোনিয়। প্রত্যক্ষভাবে 

প্রস্তুত হয় না। ইহ] গ্যাস, আলকাতর৷ প্রভৃতি কারখানার একটি গৌণ দ্রব্য । 

নাইট্রেটি অব. সোডাও একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকায় অধিক পরিমাণে পাওয়। 

যায়, সেখানেও নাইট্রেট অব সোডার খনি আর অধিক দ্দিন থাকিবে ন। বলিয়! 

অনেকের বিশ্বাস, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় ষে নুতন ছুইটি নাইট্রোজেন-প্রধান- 

সার উৎপার্দিত হইয়াছে, তাহ। অবশ্য সুখের বিষয়। কিন্তু এই দুইটি নুতন 
সার, পুরাতন ছুইটি সারের সমকক্ষ কি না, অথবা উৎকৃষ্ট কিম্বা অপকৃ্টু তৎসমুদয় 

বিষয় জানিবার জন্ত অনেকের আগ্রহ হইতে পারে । সম্প্রতি বিলাতে এই সব্বন্ধে 

কতকগুলি পরীক্ষা হইয়াছিল। আমর বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত পবীক্ষ। সমূহের 

ফলাফল আলোচনা করিয়া কয়েকটি সারের আপেক্ষিক উপকারিতা দেখাইতে 

চেষ্ট করিব । 

বিগত তিন বৎসর ধরিয়। পরীক্ষাগুলি নির্ব(হিত হয়। পরীক্ষার জন্য শালগম 

উপযুক্ত ফসল বলিয়। নিব্বাচিত হইয়াছিল! নিম়লিখিত তালিকায় বিভিন্ন বৎসর 

বিতিন্ন সার দ্বারা উৎপার্দিত ফসলের ওজন প্রদত্ত হইল। 

৯০০৮৮ ৯০১০ ০৯ ১০১১৩ 

পাঃ পাঃ পাঃ 

সার হান ১২৯ ৩৯হু ১৫৯২ 

ক্যালসিয়য সায়নাম[ইড. ১৭৩ ৪৬ ১৮৭ 

এ ( হাইড্রেটেড) ৫ 2 চিত 

এযোনিয়াম সলফেট, -__ ৩৯২ ১৬৯২ 

নাইটেট অব লাইম এ ৫৫$ 5 

নাইট্রেট অব. সোড।! ১৫৩ ৫৬ ২১৪২ 
যদিও তালিকায় প্রদর্শিত হয় নাই তথাপি অপরাপর পরীক্ষা ঘার! জান। 

গিয়াছে যে, হাইড্রেটেডভ ক্যালসিয়ম সায়নামাইড. ভিন্ন অপর সকল সারের 

উৎপাদক শক্তি অনেক কম। তবে প্রত্যেক বৎসর জমি অবশ্য ঠিক 

ছিল না এবং জল হাওয়াও সমান থাকে নাই, ভজ্জঞন্ঠই ফলের কিছু অধিক 



৫ম সংখ্যা। ] নুতন নাইট্রোজেন প্রধান সার - ১৪৭ 

তারতমা টা পাওয়া যায়। কিন্তু যদি তিন বৎসরের গড় পড়ত করি 

লওয়া যায় তাহ] হইলে জলহাওয়ার জন্য তারতম্য অনেক পরিমাণে কমিয়। যায়। 

এতদ্ সম্বন্ধে অপরাপর পরীক্ষা! ঘ্বারাও বুঝিতে পার। যায় ষে, ক্যালসিয়ম সায়নামা ইভ 

সবরে ফলদায়ক হয়। পক্ষান্তরে ইহার কাধ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় ন1। 

হাইড্রেটেড. ক্যালপিয়ম সায়নামাইভের আপাততঃ কার্য কম হইলেও উহ 
অপেক্ষাকৃত অধিক দিবস স্থায়ী। ক্যাল-সয়ম সায়নামাইডও নাইট্রেটি অব 

লাইম অথব। নাইট্রেট অব সোডা অপেক্ষ। মুছ সার। যদি কোন ফসলে সঙ্গে 

সঙ্গে নাইট্রোজেন প্রয়োগ কর] আবশ্ঠক হয়, তাহ]। হইলে উক্ত দুই সারই প্রকুষ্ট। 
তাহার নিযে এমোনিয়াম সল.ফেট. এবং ক্যাললিয়ম্ সায়নামাইড. | এই হুইটি 

সারও নাইট্রোজেনের পরিমাণ হিসাবে একরূপ। হাইড়্েটেড ক্যালসিয়ম, 
সায়নামাইড সর্বাপেক্ষা মুছু সার। 

নাইটেট অধ লাইম যেরূপ অবস্থায় বাজারে পাওয়। যায়, তাহা] দেখিতে 

অনেকটা ফিকে ধূসরবর্ণ। ইহার কোন প্রকার গন্ধ নাই এবং প্রথমতঃ অত্যন্ত 

চুণের মত থাকে । এই মিশ্র পদার্থে শতকরা ৭৫-_-৭৭ ভাগ ক্যালসিয়াম নাইট্রেট 

থাকে, অবশিষ্টাংশ জল। পুর্ববোক্ত চর্ণ অতান্ত জলশোবক। নাইট্রেট অব সোভ। 

ও ক্যালসিয়ম সায়নামাইভও তদ্রপ। ক্যালসিয়ম সায়নামাইভ, নাইট্রেটে অব 

সোডা এবং নাইট্রেট অব লাইমের প্রত্যেকের ৯০* গ্রেণ ৫ দ্রিন উন্নত অবস্থায় 
রাখিয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার] বায়ুমগুলস্থিত জলীয় বাষ্প শোধণ করিয়। 

যথাক্রমে ১৫৮৭, ২২৬৯ ও ২৪৭২ গ্রেণ হইয়াছে । ইহা একট] অসুবিধার বিষয়, 

কারণ জল টানিলেই হয় সার জমাট হইয়। যায়, না হয় তরল হইয়। যায়, সুতরাং 

এই সমুদয় সার পিপে খোলার অনতিকাল পরেই ব্যবহার করা উচিত। নাইট্রেট 
অব লাইমে নাইট্রোজেনের মাত্রা শতকর। ১৩ ভাগ; অর্থাৎ নাইটেট অব সোডার 

সহিত তুলনায় ২"৭ ভাগ কম। মুল্যের তুলনায়ও সেই জন্য নাইট্রেট অব লাইমের 
কম মূল্য হওয়া উচিত। যদি সুপারফস্ফেটের সহিত নাইট্রেট অব লাইম মিশ্রিত 

করা হয়, তাহ] হইলে উক্তমিশ্রিত সাব্র অনতিবিলন্বে প্রয়োগ করা উচিত। 

নতুবা অনিষ্টকর রাসায়নিক ক্রিয়৷ সংঘটিত হইতে পারে । 
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১৪৮ কৃষক-_ভাদ্রঃ ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 

ক্যালসিয়াম সায়নামাইভ দেখিতে হুঙ্ম, শুফ রুধ্বর্ণ চুর্ণের ন্টায়। ইহাতে 

শতকরা ৫৭ ভাগ বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ম সায়নামাইড, ১৪ তাগ অঙ্গার এবং ২১ ভাগ 

কষ্টিক্ চুণ আছে। এতত্িন্ন সামান্য সামান্য মাত্রায় গন্ধক, ফসক্করাস, সিলিকন 

ইত্যাদিও আছে। মৃত্তিকায় জলের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা ক্যালপিয়ম্ 

কার্ধনেট ও আযমোনিয়ায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। মুত্তিকাস্থিত জীবাণু 

নাইটোজেনকে বৃক্ষের আহারোপযোগী অবস্থায় আনিতে অনেক পরিমাণে 

সাহায্য করিয়া থাকে । ইহা বীজ বুনিবার অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পুর্বে ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ কর! উচিত। নাইটড্রোলিম্ এত সুক্ম যে ইহা সমানভাবে প্রয়োগ করা! 

স্ুকঠিন। এততিন ক্ষুদ্র অঙ্গারকণার হ্যায় ঘায়ুমগুলে ঝুলিতে থাকে । এই 
সমুদ্ধয় অস্থবিধ! দুর করিবার জন্যই হাইড্রেটেড ক্যালসিয়ম সায়নামাইভের 

স্ষ্টি, এ সমুদয় অস্থবিধ! হাইড্রেটেড অবস্থায় থাকে না, কিন্তু হাইড্রেটেডের ক্রিয়া 
অনেক বিলম্বে প্রকাশ পায় । সায়নামাইডের আর একটি সুবিধা আছে। অধিক 

দিবস সলফেট. অব. আমোনিষ়। প্রয়োগ করিলে মৃত্তিক। অন্তর হইয়া উহার উর্বরতা! 

কমিয়। যায়; কিন্তু সায়নামাইডে কষ্টিক চুণ থাকার জন্য তাহ। হইতে পারে না। 

নাইটেট অব. সোভার ক্রমাগত ব্যবহারেও জমি খারাপ হইয়া যায়। তাহার 
প্রতিকার সুপার ফসফেট অব লাইম কিন্বা উক্তর্ূপ কোন সার প্রয়োগ । 

আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত রাসায়ানক সারের প্রচলন হয় নাই এবং বিশুদ্ধভাবে 

রাসায়নিক সার প্রয়োগেরও আমরা পক্ষপাভী নহি। কারণ জীবজজ অথবা 

উতভিজ্জ্য সারের, জমির প্রাকৃতিক গঠনের উন্নতি করার যেরূপ শক্তি আছে 

রাসায়নিক সারের সেরূপ কোন ক্ষমত। নাই । কিন্তু মিশ্রভাবে উদ্ভিজ্জ্য ও জীবজ 

সারের সহিত রাসায়নিক সার ব্যবহারে লাভ আছে। বস্ততঃ সমস্ত সারের 

ব্যবহার, সারের মুল্যের উপর নির্ভর করে । আমর। বর্তমান প্রবন্ধে যে ছুইটি সারের 
উল্লেখ করিলাম, সে ছুইটর দাম এখনও পর্যন্ত এত কমে নাই যে, আমাদের দেশে 

চলিতে পারে । কিন্ত সকল কৃত্রিম প্রণালীতে প্রস্তত দ্রব্যের মুল্য কমা অবশ্যগাবাী 

এবং তখন ইহাদের প্রচলনও সম্ভব । 
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০ হা) ৫ম সংখ্য। ] পা ১৪৯ 

»পশভ্জাছিক 

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল- শ্রীযুক্ত বিজয়রন১ ঘোষ, চেতলা, কলিক।তা | 

আপনার। “কষধক পত্রিকান্র” ইতিপুর্বে তলে, ঘ্বতে, এমন কি মাথনে, ছুগ্ধে 

তেজালের কথা আলোচন। করিয়াছিলেন। আজকাল ডেলিনিউস প্রমুখ পত্রিকায় 

তেজাল সন্বন্ধে খুব আন্দোলন চলিতেছে । আপনার! প্রত্যেক গুহস্থের বাটিতে 

ছোট ছোট সরিষা তৈলের কল স্থাপন, বিশ্ুদ্ধ ছুপ্ধ ঘ্বৃতের জন্য গোপালন প্রভৃতি 

সছপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আপনাদের ভাবিয়। দেখ। উচিত যে সামান্য গুহস্থের 

পক্ষে আপনাদের কথা মত কার্ধ্য কর! সম্ভবপর নহে । ধনুবান হইলেও ধাহার। 

সহরবাসী ভাহাদেরও পক্ষে সহরে গেপালন বড়ই কষ্টসাধ্য হয়। তবে ষাহাদের 

বাগান বাড়ী আছে বা কলিকাতার নিকটে মফঃম্বলে জার়গাজমি আছে, তাঁহাদের পক্ষে 

সকলই সম্ভব। সক্ষম লোকে না হয় একট উপায় কর্রিয়। লইলেন ; সক্ষম লোকই 

বা কয়জন? বোধ হয় ষোল আনার এক আনাও হইবে না, বাকী লোকের 

উপায় কি? যৌথ কারবার খুলি! তৈলাদির কারখানা এবং বড় গোশালা স্থাপন 
করিয়! বিশুদ্ধ ছুগ্ধার্দি খাদ্যবস্ত সরবরাহ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইহাতেও 

একটি প্রধান অন্তুবায় আছে। দেশ বখন ভেজালে ছাইয়৷ যাইতেছে, তখন খাঁটি 

জিনিষ বিকাইবে কেন? গরীবে সম্তার লোত কি প্রকারে সামণাইবে ? গরীবইত 

অধিকাংশ । ভেজানশ বেচিলে অগ্ঠদেশে যেন দণ্ডের বিধি আছে, সেইরূপ কোন 

বিধি প্রবন্তিত না হইলে ভেজাল চল৷ খন্ধ হইবে না। 

সুধু কি খাদ্যবস্ততে ভেঙপাল? বীজ কিন্বা গাছ পালার ব্যণসারও ভেজাল 

চলিতেছে । নূতন বীজের সহিত পুরাতন বাীঞঙ্জ মিশাইয়।, ভাল বীজের সহিত 

খারাপ মিশা ইয়!, সম্তায় পড়ত করা হইয়। থাকে । নিরীহ ভদশপোকদিগরকে এই 

কারণে অনেক অর্থ ও সময় বৃথা নষ্ট করিতে হয়। তাহারা খে কাহাকে বিশ্বাস 

করিবেন ঠিক করিয়া! উঠিতে পারেন না, য। ত। বীজ খরিদ কর। এক হিসাবে সামান্য 

পাপ,_ন। হয় এক বৎসরে তাহার শান্তি হইল। নকল গাছ খরিদের বিড়ম্বনা 

বহুকাল ব্যাপী। লোকে ভাল জোড় দেখিয়া কলম খরিদ করিল, জোড়ের দোষ 

নাই, গাছ যাহ। বলিতেছে তাহাঁও ঠিক, কিন্তু সেই কলম বসাইয়া গাছ আর ফলে ন1। 

অনুসন্ধান করিয়। জানা যাইবে ষে, প্র গাছ আটির চারার সহিত আটির চারার জোড় 

লাগান। অশাটির চারার সহিত আশাটর চারার জোড় তাহা সহঞ্জে ফলিবে কেন 

যে গাছে আদে ফল ধরে নাই, সে গাছের জোড় কলম হইলেও এ দোষ ঘটে। তার 
উপর এক গাছ বপিয়৷ অন্য গাছ দেওয়।, ভাল বধলিয়। মন্দ দেওয়া, দোষযুক্ত কলম 
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দেওয়া ইত্যাদি কত প্রকার প্রতারণ আছে, তাহ ঠিক করিয়! উঠা যায় না। 

এই সকল দেখিয়। আমাদের মনে হয় যে, এদেশের লোকের দেশের হিতের দিকে 

লক্ষ্য নাই এবং স্থায়ী ভালর আকাক্ষ! নাই, আশু একট লাভ হইলেই হইল । 

একবার কেহ ভাবেন! যে যাহ] সত্য তাহা ছাড়া কোন কিছুস্থায়ী হইতে পারে ন1। 

সাবর কলেজ-_ ইতিপূর্বে কষকে সাবর ও পুষা কলেজের যে খবর দিয়াছি 
তাহ সম্পূর্ণ ঠিক নহে । সবিশেষ জানিলাম যে নতেম্বর ১৯১০ হইতে আংশিকরুপে 
সাবর কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে । শ্র সময় হইতে ছাত্র লওয়৷ হইতেছে। 

উত্ভিদতব, কষি-রসায়ন, ভূতন্ব, কীটতত্ত্, ব্যবহারিক কৃষি প্রসৃতি কৃষি সম্বন্ধীয় 

বিষয় গুলি শিক্ষ1 দানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তিন বৎসরে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবে। প্রথম 
বৎসরের ছংন্ত্র সংখ্যা ২১ জন। উত্তীর্ণ ছাত্রগণ 1,.4..0. উপাধি প্রাপ্ত হইবে । কঃসঃ 

পুষা এখানে মৌলিক তন্বানুসন্ধানের জন্য ছাত্র লওয়! হইবে। প্রাদেশিক 
কষি-কলেজের ছান্রগণকে কিন্ব। ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় সমুহের বিশিষ্ট ছাব্রদিগকে 

এখানে শিক্ষার্থ প্রবেশাধিকার দেওয়া! হইবে। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ছুই জন 

ছাত্র লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কৃষি-সন্বদ্ধীয় যাবতীয় মৌলিক তত্ব শিখান হইবে । 

পুধাতে একটি সাধারণ ছাত্রদিগের শিক্ষা! বিধানের আয়োজন হইয়াছে। 

প্রায় বিশ জন ছাত্র এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে । তাহাদিগকে সামান্যতঃ 

ব্যবহারিক উত্ভতিদতত্ব, কীটতত্ব, রসায়নতন্ব, ভূতব, কষিতন্ব প্রসতি শিখান হইবে । 
তাহারা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়। সরকারী ক্ৃষিক্ষেত্র সমূহের বা অন্তত্র কৃষি-কার্ধ্য 

তব্বাবধানের তার প্রাপ্ত হইবে। এক কথায় তাহারা ২০২।২৫২ টাক! বেতনে 
ক্ষেত্র পরিদর্শক €:27010-17121) 0৮015601" ) হইবে। 

কবি-শিক্ষা! বিধানের এ প্রকার আয়োজন হইলেও বিশিষ্ ছাত্রগণের পুষাতে 

যাইবার তত আগ্রহ দেখ! বায় না। তাহার জানিতে চান যে, শিক্ষা সমাপ্ত 
করিয়া তাহারা কেন কার্যে নেযুক্ত হইবেন। দেশের লোক এখনও নিরতিশয় 

নিশ্চেষ্ট । তাহার ব্যবসায়ার্থ চাষাবাদে মনোনিবেশ করিবেন এরূপ আত 

কোন আশ। নাই। শিবপুর কলেজের ছাত্রগণকে ডেপুটি বা সব-ডেপুটির 
কার্য দেওয়। হইত। উচ্চ অঙ্গের কৃষিশিক্ষা। করিয়! এই সকল ছাত্র ডেপুটি কিন্ত 
সব-ডেপুটির কার্য করিবেন ইহ! কখনই বাঞ্চনীয় নহে। তথাপি এ চাকুরির 

লোভে অনেক ছাত্র শিবপুরে অধ্যয়ন করিতে যাইত । এদেশে ধনবান লোকের 

ছেলেরা বিশেষ কোন প্রকার বিভা শিক্ষা! করিতে চাননা। যাহার পুষাতে 

অধ্যয়ন করিতে যাইবেন, তাহারা সকলেই মধ্যবিত্ত গুহস্থ সম্ভান সুতরাং তাহার। 
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ভবিষ্যতের ভাবন। ত্যাগ করিতে পারেন না। গভর্ণমেন্ট তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্ধয- 

নদ্ধারণ করিয়া দেন এই তাহাদের ইচ্ছ!। আমেরিক। ও ইংলও হইতে ছাব্রগণকে 

কৃষিবিদ! শিখাইয়া আনিয়। তাহাদিগকে যেমন ২৫*২ হইতে ৪০৯২ টাক! 
বেতনের কার্যে নিযুক্ত কর! হইতেছে, পুধার ছাত্রগণ সেইরূপ কোন আশ? পাইপে 
আশ্বস্ত হইতে পারে। তবে তাহাদিগকে গভর্ণমেন্ট ষ্টেটে বা কবি-ক্ষেত্রে 

কৃষিকার্য্যেব্র সংঅ্রবে রাখা হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । কারণ তাহা হইলেই শিক্ষার 

সার্থকতা হইবে । কঃ সঃ। 

গা স্পসপ পস অহ 

শুদ্ধ প্যাকিং- নাঞ্জিরার অন্তর্গত ম্যাজেঙ্গা চা-বাগানের জনৈক সাহেব 

গোলাপের কলম শু্ধ প্যাক করিয়। পাঠাইতে অনুরোধ কবিয়। পত্র লিখিয়।ছেন 

এবং তাহাতে গাছ ভাল অবস্থায় পৌঁছিবে কি না জানিতে চাহিয়াছেন, তছুত্তরে 

আমরা বলিতে চাই যে, রেঙ্কুনে একবার গোলাপ গাছ আমরা এই প্রকারে প্যাক 

করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। ৮টা গাছ পাঠান হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩টী গাছ 

বাচিয়াছিল। ভাকযোগে এই গাছ পাঠান হইয়াছিল। ইহাতে খরচ খুব কমে 
হইয়াছিল। ট্রামারে এই গ্রাছ পাঠাইতে হইলে, বোধ হয় পাঁচ ছয় গুণ অধিক 
খরচ পড়িত। বিশেষ সাবধানে শুক্ষ প্যাক করিয়া পাঠাইতে পারিলে বোধ হয় 

সমুদয় গাছ জীবিত অবস্থায় পৌছিতে পারে। কারণ পরীক্ষান্বার প্রতিপন 

হইয়াছে যে, মাসাবধি কিন্বা ততোধিক কাল গাছের চার। সছিদ বাক্সে আবদ্ধ 

থাকিলেও জীবিত থাকে । কঃ সঃ। 

সিয়ারা রবার-__মিঃ এম, ডি, -ফুকন মিরিবিল ইন্ষুক্ষেত্র, লেটিকুজান, 

আসাম। আমাদের নিকট রবারের বীজ নাই বা কলিকাতায় অন্য কোথাও 

মিলিবে না। রবার বীজ হইতে চার! ফুটিতে বিলম্ব হয়। ১** শত বীঁজ হইতে 
৬০ কিন্বা ৭০টা চার! জশ্মিতে পারে। গাছ লইলে এখানে এক একটি গাছ 
চারি আন মূল্যের কমে মিলিবে না। কঃ সঃ 

সবুজ বা সব্জী সার-_ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দে, মেদিনীপুর, _জানিতে চান 
যে, মটর, মহ্ুর প্রভৃতি সবুজ সাররূপে ব্যবহার কর। যার কি না! এবং সবুজ সার 

গোবর সাবের সমতুল্য কি না? 

[যাবতীয় শ্ুশ্টীধারী গাছই সবুজ সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে 

পারে। সব্জী-সারের জন্য মটর জাতীয় €শু'টীধারী) গাছ, _মটর, খেঁসারী, 
বরবটী, কুল্তি, ধঞ্চে, শণ, নীল প্রভৃতি সর্বোৎকৃষ্ট । এই জাতীয় গাছের মুলে 
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একরূপ উত্ভিদ[ণু ( ব্যাক্টিরিয়। ) বায়ুমগুলস্থ নাইট্রোজেন সঞ্চিত করিয়া ভূমির 
স্বাভাবিক উর্বরতার বৃদ্ধি করে। পুন্ববঙ্গের অনেক স্থানে মটর, খেঁপারী জন্মাইয়। 
তাহা এ জমিতেই গরু দ্বার] খাওয়ান হয়। তৎপরে প্র জমি কধিত হইয়া! থাকে । 
ইহা অতি উত্তম প্রথা । ইহাতে পশুগণ যেমন একদিকে সুখাগ্ গ্রহণ করিয়া বলিষ্ঠ 
হয়, তেমনি আবার মলমৃত্র ত্যাগ করিয়।! এই ভূমির উব্ধরতা বৃদ্ধি করে । অনেক 
স্থানে সারের জন্য গোবর মিলে না। সেখানে সবুজ সার একমাত্র উপায় । অনেক 

স্থলে ক্বকগণ শণের সবুজ সার পাটের জমিতে ব্যবহার করিয়। থাকে ।] 

গোবর সার ও সবুজ সারের মধ্যে কোন্ ফসলে কোন্টি অধিকতর উপকারী 
তাহা স্থির করিয়। বল! যায় না। বর্ধমান্ক্ষেত্রে ধান্যে সবুজ সারই অধিকতর 

কার্যকারী বলিয়া স্থির হইয়াছে । সারের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ কৃষি- 

রসায়ন পুস্তক পাঠে জান। যায়। কঃ সঃ। | 

ঈশ্বর বাবু আলুর কীট 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 

ঈশ্বরবাবু প্রত্যুত্তরে কষি সম্পদের ২য় সংখ্য। ৫৮ পৃষ্ঠায় গোলাপোক। সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন যে, “এই সকল কাটের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ কৃষি সমাচারে ২১৬ 

পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে”। “ফসলের পোকার” ত্রয়োদশ চিত্রপটে ইহার স্বাভাবিক 

রঙ ও আকার ইত্যাদি দেখান হইয়াছে । ইহ? প্রকুত পক্ষে বীঞ্জ আলুর পোক। এবং 

এই নামেই ইহার সঠিক বিবরণ ফসলের পোকার ৭৫__৭৬ পৃষ্ঠায় দেওয়! আছে । 

ঈশ্বরবাবু ইহার আচরণ বর্ণনা করিতে যাইয়। লিখিয়।ছেন “আলু নাশক কীট 

রাত্রিতে বাহির হুইয়া গাছের নূল, পত্র ও শিকড় ইত্যাদি থাইয়! ফেলে দিনের 

বেলায় গাঁছের গোড়ায় মাটির নীচে লুকাইয়। থাকে । * "৭ * যে গাছের 

পাতা বা ডাটা শুদ্ধ হইতেছে দ্েখিবে সেই গাছের বা তন্নিকটবন্তা অন্য কোন 

গাছের গোড়ার মাটি "খুরগী” ্ব।রায় আপ্স। করিয়া সবাইলেই দেখিবে যে, গাছের 

কাণ্ডের নিকট ব! গোড়ায় তাহারা লুকাইয়া আছে”। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা 

যায় বে, ঈশ্খববাবু "উদোর পিগ্ডি বুধোর ঘাড়ে” চাপাইয়াছেন। তাহার কোন 

পোকারই ঠিক জ্ঞান নাই। চিত্রে অঞ্ষিত ও তাহার বর্ণিত পোকার আচরণ 
এরূপ নয়। ইহার! ক্ষেত্রস্থিত আন্গুর গাছ তত বেথা আক্রমণ করে না। যখন 
কৰে তখন পাতার ছুই পর্দার ভিতর কিনব ভাটার ভিতর আসিয়৷ কুরিয়। কুরিয়। 

থায় এবং উহাদের ভিতরেই সকল সময়ে থাকে ; দ্বিনের বেলা কখনও মাটির 
ভিতর যাইয়া লুকায় না। এই পোকা গোলাজাত আলুই বেশী আক্রমণ করে। 



৫ম সংখ্যা ]. ঈশ্বর ধারু আলুর কীট ১৫৩ 
তি লা লীন 

আলুর চোকের উপর ডিম পাড়ে । ভিম হইতে ফুটিয়া ্ষুণ কীড়ারা আরুর তিতরে 

প্রবেশ করে এবং কুরিয়া কুরিয়া খায় এবং উহাদের ভিতরেই সকল সময়ে থাকে; 
দিনের বেল। কখনও মাটির তিতর বাইয়৷ লুকায় না । ইহার] সর্বদা আলুর ভিতরেই 
থাকে ও বদ্ধিত হয়। ইহার বিস্তুত বিবরণ ফসলের পোকার আছে । 

ঈশ্বরবাবু শোলা পোকার কোন্ অবস্থায় ডি হয়, তাহ! নিদিষ্ট ভাবে লেখেন 
নাই। তিনি প্রকারাস্তরে শোলাপোকার প্রজাপতিকেই মারিতে বলিক়াছেন। 

ইহার দ্বারাও কীট পতঙ্গের আচরণ সম্বন্ধে যে তাহার কোনই জ্ঞান নাই, তাহারই 

পরিচয় দিয়াছেন। কারণ শখোলাপোকা প্রজাপতি হইয়া! ধর! দিবার জন্ত 

ক্ষেতে বসিয়া থাকে ন1। বরং শোলাপোকাকে ধরা যাইতে পারে, তাহার 
প্রজাপতিকে ধর। অত্যন্ত কঠিন । | 

জলকে অগ্নিসংষোপে উত্তপ্ত করিয়। পরীক্ষা ন! করিয়াই পরীক্ষার ফলে কি 
হয় ঈশ্বর বাবু ধরিয়! লইয়াছেন। পাঠকগণকে এবং ঈশ্বর বাবুকেও অনুরোধ 
করি, যেন তাহার! নিয়লিখিত পে জলকে গরম করিয়া তাহাতে আপনা হইতে 

মশ! হয় কি না দেখেন। জলকে অগ্নিসংযোগে ফুটাইবেন এবং ফুটিতে ফুটিতে 

হাড়ির মুখ এরূপে বন্ধ করিবেন যেন ক্ষুদ্র কীটও প্রবেশ করিতে না পারে । 
এইরূপে বন্ধ করিয়া বতদ্দিন ইচ্ছা! বাখিয়। দিবেন এবং দেখিবেন কখনও যশ? 

জন্মিবে না । গোবর প্রভৃতিতেও প্রথমাবধি ্দি কোন কীট পৌছিতে না পারে 
তাহ! হইলে তাহাতে পোক। হয় না। আমের পক্ষেও তাহাই। প্রকৃত পক্ষে আমে 
ক্ষত করিয়াই আমের মাছি আমের ভিতর ডিম পাড়ে। কিন্তুক্ষত এত ক্ষুদ্র ষে 

ভাল করিয়া না দেখিলে নজরে পড়ে না। কৃমি ব! কাট। প্রকৃতপক্ষে কীট জাতীর 

(10)80০$) নয় । ইহাদের জীবন বৃত্তাস্ত আমার জান। নাই। তবে গে মহিবাদির 

পেটে একরকম মাছির কীড়! হয় তাহাদের বিবরণ সংক্ষেপে ফসলের পোকার ১০৪ 

পৃষ্ঠায় দেওয়! আছে। ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠকগণ লেফ্রয় সাহেবের ইঞ্চিয়ান ইন্সেক্ট 
লাইক (0110. [03906 7,869) নামক পুস্তকে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন । 

৭1078887790909  008)9821018 প্বাভাবিক জয়” অর্থাৎ অজৈবিক পদার্থ হইতে 

জীবের উৎপভি প্রথমে অনেকে বিখাস করিতেন। মনে করিতেন মাথার ময়ল। 
হইতে উকুন এবং আবর্জন। হইতে অনেকানেক কীট আপনা আপনিই জন্মে। 

ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে ইহাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ জান 

গিয়াছে । অতএব "স্বাভাবিক জয়” মত টৈজ্ঞ/নিকগণের অজ্ঞতার পরিচাক্নক। 

যাহারের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করিতে না পারিতেন তাহারা আপন! 

আপনিই জন্মিয়াছে এই মত প্রকাশ করিতেন। এখনও অসংখ্য জীবাণু 
(৮০০৪০) আছে ধাহাদের উৎপত্তির প্রকৃত বিবরথ জান। খায় নাই, কিন্ত 

৮ 
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৮৮ শি পল আপা হি সন সস সি সা চি 

জীবতব্ববিদগণ কেহই এখন আর এই. মত অনুমোদন করেন না। হাকৃজসি প্রভৃতি 

মহাত্মাগণের নামের দোহাই দিয়। ন। জানিয়াই কোন টবজ্ঞানিক মত অপ্রকৃতভাবে 

প্রচার করিতে চেষ্টা করিলে এঁ মহাত্মাগণের অবমানন। কর হয়। ঈখর বাবু 
আমার কথ! সত্য বলিয়া অবন্ত স্বীকার করিবেন না। অতএব তাহাকে অন্থরোধ 
করি যেন তিনি জীবতন্বজ্ঞ কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন কিন্বা পুস্তক পাঠ করিয়া 
দেখেন। যদি.স্বয়ং পরীক্ষ। করিয়। দেখিতে পারেন তাহ! হইলে আরও উত্তম। 
তবে রীতি বিরুদ্ধ পরীক্ষার কোন মূল্য নাই। যেমন তিনি এক স্থানে বলিতেছেন 
যে গর্ভবতী কীটকে মারিয়৷ জঙ্গলে রাখিয়৷ দেখিয়াছেন এ স্থানে বহুসংখ্যক. 

কীটের.উৎপন্তি হুইয়াছে। মৃত, কীট হইতেই নূতন কাঁটের উৎপত্তি হইয়াছে, 

কিরূপে জানিলেন? অপর কত রকমের কীট সেই খানে অ(সিয়। ডিম পাড়িতে 
পারে এবং অন্তান্ত স্বীন হইতে সেখানে আসিতে পারে । হয়ত মৃদ্ত কীট সকলকে 
রাখিবার পূর্বেই সেখানে অপর কীট সকল ছিল। প্রকতবূপে পরীক্ষা করিয়। দেখিলে 
ত্বির করিতে পারিতেন যে তাহার রক্ষিত মৃত কাটেন ডিম হইতে নুতন কাটের 
জন্ম হয় নাই। কাইঙ্গ৷ ফড়িং, বাগ। ফড়িং প্রভৃতির সঙ্গম সম্বন্ধে ষাহ! পিখিয়াছেন 

তাহা খুব সম্ভব ঠিক নর। ইহার] বহুক্ষপ, সাধারণতঃ ৫1৬ ঘণ্ট1 ক|ল সঙ্গম করে। 
একটী ফড়িং আর একটার পৃষ্ঠে বপিলেই যে সঙ্গম করে তাহ! নয়। তবে ইহার! 
অনেক দিন বচে সেই জন্ত একবারে রও বেশী সঙ্গম করিতে পারে-_রিপুর বশবস্তা 
হুইয়। বিশেষতঃ অল্প স্থানে বন্ধ করিয়। রাখিলে অনেক বার সঙ্গম করে। কিন্তু যদি 
প্রথমবার সঙ্গমের পরেই স্ত্রী পতঙ্গকে পৃথক করিয়। দেওয়| যায় তাহ] হইলে দেখ 

যাইবে যে ইহার সমস্ত ডিমই সঞ্জীবিত হয়। এপ্রজাপতির! ছুই চারি দিনেই মরির! 
যায়। একবারের বেণী সঙ্গমের অবসর হয় না। উপসংহারে 'বলিতেছি যে 

কষিসম্পদ সম্পাদক মহাশয় যখন স্বয়ং কীটতন্বজ্ঞ নেন তখন ঘকীটতব্ববিদের" 

ভ্রম কি ঈগর বাবুর ভ্রম বিচার করিবার তাহার কোনই ক্ষমতা নাই। অতএব 

“কোন অভ্ঞাত নাম। লেখক” প্প্রবন্ধের ছুই এক স্থলে ভম প্রমাদ প্রদর্শনের চেষ্ট। 
রুরিয়াছেন” বলিয়া নিসংদ্দিপ্চ চিত্তে ঈশ্বর বাবুর .মতের সমর্থন করা তীহার 
উচিত হয় নাই। লেখক "লজ্ঞাত কুঙ্গণীল” হইলেও. লেখকের ঘি আলোচ্য 

বিষয়ের-জ্ঞান থাকে, তবে..যেখানেই হোক ভুল দেখিলে তাহার সংশোধন করা 
রুর্তব্য। এই .কর্তব্যাছরোধে ঈশ্বর বাবুর প্রবন্ধের ভ্রম সংশোধন কর] হইয়াছে 

মাত্র । লেখকের সহিত ঈশ্বর বাবুর পরিচয় নাই এবং ঈখর বাবুর উপর তাহার 

ক্রোধ বা গ্রতিহিংসা কিছুই নাই।, যে কোন ব্যক্তিই হউন এইরূপ ন! জানিয়! 
নিজেকেই সর্বজঙ্ঞানে পরক্ষিত ও সপ্রমাণিত €বজ্ঞানিক তত্বের ভ্রমপুর্ণ জ্ঞান 
মাধারণ মধ্যে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইলে তাহার ভ্রম সংশোধন কর! উচিত । 



৫ম সংখ্য। ] ঈশ্বর বাবু আলুর কীট ১৫৫ 

এ স্থলে, ডিস না করিনা ভ্রম সংশোধন কর৷। হইয়াছে: এবং ইহার : জন্য কৃষক. 

ধন্যবাদাহ ন।-হইয়। “কলঙ্ক পৃষ্ঠ” কেন হইবে বুঝিতে পাধিলাম না। কীটতববিদ 

লিখিত প্রবন্ধের যে অংশ উদ্ধৃত করিয় ক্লুষিসম্পদ সম্পাদক মহাশয় "ব্যক্তিবিশেষের 
বিসদৃশ সমালোচনা” কর] হইয়াছে বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহ আগ! গোড়া 
পাঠ করিয়। দেখিলে এরূপ পিদ্ধাস্ত কোন যুক্তিতে আসে, তাহ1ও বুঝিতে. পারিলাম 

না। ইহাতে আমাদের দেশে কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনার অভাব এবং 

তৎসন্বন্ধে শুানের অভাবের কথাই বল। হইয়াছে, যুক্তি স্থলে ঈশ্বর বাবুর নাম আসিয়। 
পড়িয়াছে মাত্র । আর এক কথা, “কৃষক”? কিন্ব। “কৃষিসম্পদ" প্রভৃতি পন্ছিকাতে' 

ষে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহ! সাধারণতঃ ধাহাদের ইংরাজিতে জ্ঞান নই 

তাহাদের জঠই লিখিত। অন্ততঃ সকল প্রবন্ধই সেই উদ্দেগ্টে লিখিত হওয়া 
উচিত। “ফসলের পোক1” বাঙ্গাল ভাষায় কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে একমাত্র পুস্তক। 

অতএব ইংরাঁজিতে অনভিজ্ঞ পাঠকের জন্য যদি ফসলের পোকার কথা উল্লেখ করা 

হইয়াছে তবে তাহাতেই ব কি দোষ হহয়াছে? কধিসম্পদ ও কৃষক প্রভৃতির 

স্ঠায় পত্রিক! এ শ্রেণীর পাঠকগণের জন্তই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই কারণে 

সম্পাদকের দায়ীত্ব অতি কঠিন। 1বশেষ আলোচন।, করিয়। প্রবন্ধ প্রকাশ করা 

উচিত । প্রবন্ধ সারগর্ভ হইলেও সহজ বোধ্য না হইলে তাহার উপকারিতা নাই। 

দুর্বোধ্য প্রবন্ধের মর্মগ্রহণ করিয়! উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধন্ত ধন্ত করিতে পারেন। 
কিন্তু তাহারা কৃষির ধার ধারেন না। প্রবদ্ধ যদি সাধারণ স্বপন শিক্ষিত 'কষকের 
ব। কৃষি ব্যবসায়ীর পক্ষে স্ুবোধ্য হয় তবে প্রবন্ধ লিখনের উন্েগ্ত সফল হইতে" 

পারে। এই কারণেই ইষ্টারণ বেঙ্গল ও আসাম পবর্ণমেণ্ট কবিবিভাগের ৮০৭ 

বিবরণী বাঙ্গাল ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। | ৯ রঃ 

গরবন্ধ লেখকগণের দায়ীত্ব আরও: বেশী। কারণ সম্পাদক কষিবিষয়ক লকল' 
শাস্ত্রেই অভিজ্ঞ হইবেন এরূপ আশ! করা যায় না। ঈশ্বর বাবু কতদূর -এই দায়ীত্ব 
পুরণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহ। প্রবন্ধে একস্থান উদ্ধত করিয়া তেখাইতেছি । 

প্রবন্ধের অনেক স্থানেই এইরূপ দৃষ্ট হইবে । পাঠকগণ মনোযোগের” সহিত, 
প্রবন্ধটী পাঠ করিয়। দেখিবেন। আলুর কাীঁড়ার কথা, নিবারণের উপায় প্রভৃতি” 

বলিতে বলিতে লিখিয়াছেন যে "অতিরিক্ত সার প্রয়োগে অথব! জন্তর কাঁচ সারে 

অনেক সময় কীটের জন্ম হইয়া! থাকে, আমি দৃষ্টান্ত দ্বারায় তাহা নিক়ে 
দেখাইতেছি। ' সাব ও অন্তান্ত অনেক পদার্থে ই স্বভাবতঃ কীট 'জন্সিয়। থাক 1 

নিয়ের দৃষ্টাত্ত কয়েকটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা প্রমাণিত হইবে। ' জন্তর সারে 
সহজে ও অত্য্প সময়ে ক্ধ্য ও জীবাণুর (111019 ০7864701510 011 738066715) 
রিয়াছার। ফার্মেন্টেসন (11070000110116)1) অর্চাৎ উত্তাগে ড্রব পদার্পের ফ।পিষা 



১৫০৬ ক্ষক-_ভাত্র, ১৩১৮ [১২শ খণ্ড । 
৬ ৩৮45 লী সি স, ্ এসসি ০০ এসি জি ভি পপ অক্ষ পরি সি ভিজ ২ শি ও এস, এজ এ সক এস জে এ ক ও ছি সপ শব আছ সস এ ক লিজ লি এ চলা ক ই ভাসি জ এ পিছ, দি জিত পি হল্টি। ৪ 

ফেণাবন্থা প্রাপ্তি) -₹ হয়। ত্য ও জীবাণুর ক্রিয়াদ্বার। সাক্ষাৎ সব্বঘনে কিরূপে 

ফার্মেণ্টেসন হয়, তাহ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করিতে গেলে, উদ্দেন্ত বিষয়ের আয়তন 

বৃদ্ধি হইবে বিবেচনায় আমি এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে বিরত হইলাম । 
এই নিমিত এই প্রবন্ধ পাঠকগণকে ইহ! স্বতঃপিদ্ধরূণে স্বীকার করিতে অনুরোধ 
করিতেছি যে, অজৈবিক (1701291)7০ ) পদার্ধের ফার্মেস্টেসন (1017)7610171107) ) 

ও পচন € 99০01)1,0516107) ) হারায় এমোনির] (00017701715 ) ও কার্ধনিক এসিভ, 

গ্যাসের ((1070১97010 000 89৪) সৃষ্টি হয়।৮ প্রথমতঃ বিষয়টী কিরূপ সহজ 

বোধ্য হইয়াছে পাঠকপণ বিচার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ অতিরিক্ত সাঁর দিলে কীট 
জন্মে ইহ! শুন। যায় নাই, ঈশ্বর বাবু পরীক্ষ। করিম দেখিয়াছেন কি মন! জানি ন|। 

অবশ্ত ইহা টৈভ্ঞানিক প্রমাণ বিরুদ্ধ । তৃতীয়তঃ মশার উৎপক্তি ইত্যাদি যাহ। 

দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহার আলোচন৷ অন্ত্র কর হইয়াছে ।  চতুর্থতঃ কীট 
সম্বন্ধে আলোচন! করিতে 1380167125 18071106065608। ইত্যাদি ক্িরূপে আ.সিয়। 

পড়িল বুঝ! ধায় না। তিনি কিন্ত অপরকে খ্ধান ভানিতে শিবের গীত", 

“ডাল খিচুড়ি+”, অপ্রাসঙ্গিক কথায় প্রবন্ধের কলেবর পুরণ, ইত্যার্দি দোষে নিন্দ। 
করেন। পঞ্চমতঃ-_-পাঠকগণপকে যাহা হ্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার করিয়া লইতে 
অন্থরোধ করিয়াছেন তাহার শবিস্মোল্লা” তেই ভুল। 10০7287)10 পদার্থ 

সকলের পচন ইত্যার্দি হইতে ০১০7 এবং এমোনিয়ার উপাদান 171110201) 
প্রভৃতির কিরূপে স্ষ্টি হইবে রসায়ন শাস্ত্রে ত খু'ঁজিয়] পাওয়! যায় না। 088:01719 

পদ্দার্থের পচন ইত্যার্দি হইতে এই সকল পাওয়। যাঁয়। 
এইরুপে প্রবন্ধের যেখানেই বড় বড় ইংরাজি কথ। আওড়াইয়] বৈজ্ঞানিক তন্বের 

প্রচার করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন সেই থানেই গলদ করিয়া বসিয়াছেন। তাহাকে 
একটি উপদেশ দিতেছি। অবশ্তঠ ইহ! গ্রহণ করা না কর! তাহার ইচ্ছাধীন। 
বাস্তবিকই তিনি অনধিকার চর্চ। করিত্তে চেষ্ট। করিয়াই এত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 

অনুসন্ধনে জানিলাম তিনি চৈতন্ত নাসারির অধাক্ষ ও স্বববাধিকারী 

এবং গাছ উৎপাদন করেন। এই সকলের উৎপাদনের রীতি ইত্যাদি 

এবং পরীক্ষার ফল বদি যথাযথ বর্ণন! করিয়া প্রকাশ করেন, তাহ। হইলে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের তত্বান্ুসন্ধানে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। কাটতন্ব, 

রসায়নতব্ব ইত্যাদিতে ঘখন তাহার অধিকার নাই, তখন তাহাদের আলোচন! 

করিতে প্রয়াস পাইলে ভ্রম করিয়। বসেন এবং করাই সম্ভব। ভ্রম দর্শাইয়৷ দিলে 
স্সত্য কি মিথ্যা নির্ধারণ করিয়া পরে সমালোচকের প্রতিবাদ করা কর্তব্য। 
গ্ুব সম্ভব সমালোচনাতে বাহ1 বল! হয়ঃ তাহাই ঠিক হইতে পারে, কারণ না৷ 
আনিয়। কেহই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয় ন।। সত্য যিথা। নির্কারপ ন! করিয়] 
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যদ্ধি ঈশ্বরবাবু পুনরায় বৃথ। বাক্যাড়ম্বরে প্রত্যুত্তর দিতে অগ্রসর হন, তাহু। হইলে তিনি 

স্বেচ্ছাপ্স নিজ মত পোষণ করিতে পারেন । প্রত্যৃত্তর প্রদানের কোন প্রয়াস করিব 

না। কারণ বথ। তকর্ববতর্কে কোন ফল নাই এবং এরূপ তর্কবিতর্কে কোন কষিবিষয়ক 

পাত্রকার কলেবর পুর্ণ হওয়া উচিত নয় - জনৈক কীটতত্ববিদ্ ] 

বঙ্গের জলবরু-_ ভাদ্র মাসের প্রথমে বাগগলাদেশের প্রায় সব্বত্রই বৃষ্টি 
হইয়াছে । কুচবিহার, দার্জিলিং সন্বলপুর এবং পুর্ণিয়া, সাহাবাদ ও গয়ার কোন 
কোন অংশ ব্যতীত বিহারের প্রায় সমুদ্দয় জেলায়ই বৃষ্টি হইয়াছে । বীরভূম, 
বাকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং গয়ার কোন কোন অংশে প্রচুর 
বৃষ্টি হুইয়াছে। পুর্ণিয়া, নিয়বঙ্গের প্রায় সমুদ্দয় জেলা,। পুরীর কোন কোন অংশ 
এবং ছোট নাগপুরে মধ্যম রকম বৃষ্টি হইয়াছে । কিন্তু হুগলী, হাওড়া, কটক ও 
বালেশ্বর জেলার কোন কোন অংশে খুব অল্প বৃষ্টি হইয়াছে । গত বৃষ্টিতে সর্বত্রই 
বেশ উপকার হইয়াছে । সাহাবাদ এবং উড়িস্যা, ছোট নাগপুর ও নিয়বঙ্গের প্রায় 
সমুদয় জেলাতেই আরও বৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। মোটের উপর শস্তের অবস্থ! 
কতকট। আশাপ্রদদ। হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, ষশোহর, পাটনা, দাজ্জিলিং বালেশ্বর। 
আঙ্গুল, সম্বলপুর ও হাজারিবাগে সাধারণ চাউলের মৃল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং হুগলী, 
মানভূম ও সিংহভূম অঞ্চলে চাউলের মূল্য হ্রাস হইয়াছে । মেদিনীপুর, চম্পারণ, 
দারতাঙ্গা, মুঙ্গের, পুর্ণিয়া, কটক, আহ্ুল, পুরী, সম্বলপুর, হাজারীবাগ, আন্দামান ও 
মানভূমে পশুরোগ ব্বদ্ধি পাইয়াছে। 

গুজরাটে অন্নকষ্ট-_গুজরাট কাটিবাড়ে একবারেই অনাবষ্রি; ফলে ইতি- 
মধ্যেই তথায় বহু লোকের অন্ন মিলিতেছে না, বহু গবাদির খড় মিলিতেছে ন। 
গুজরাট-কাটিবাড়ের অনেক লোকেই আশ! করিয়াছিল, জন্মাষ্টমীর দিন বৃষ্টিপাত, 
হইবেইঠ কিন্তু এক বিন্দুও পড়িল নাঃ কাজেই লোকের চাঞ্চস্য বাড়িয়াছে। 
অপিচ বেণিয়া মহাজনের বলিতেছেন, এবার আমর আর সর্দার তালুকদার 
প্রভৃতিকে টাক] ধার দিতে পারিব ন ;-_কেনন', ইতিপূর্বে এমনি অন্নকষ্টকালে 
আমরা ইহাদের অনেককেই বিস্তর টাক। ধার দিয়াছিলাম, কিন্তু আজ পর্য্যস্ত তাহ? 
শোধ পাই নাই। মহাঞ্জনদের এইরূপ কথায় ভয়ের কারণ আরও বাড়িয়াছে। টাক! 
ধার ন। পাইলে কি তালুকদারের! অনেকেই অন্গাভাবর্িষ্ট প্রজার প্রাণরক্ষা! করিতে 
পারিবেন? এরূপ অবস্থায় এক গভর্ণমেন্টই তরসা। কাটিবাড়ের ব্রিটিশ এজেপ্ট 
সাহেব সম্প্রতি বোম্বাই গভণমেণ্টের সহিত এ সম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ করিতেছেন। 

পূর্ববঙ্গ ও আসামে শন্তের অবস্থা-__গত ২১শে আগস্ট বে সপ্তাহ শেখ 
হইয়াছে সেই সপ্তাহে এই প্রদেশে সাধারণভাবে বৃষ্টিপাত সন্তোষজনক হইয়াছে? 
কিন্ত রাজসাহী বিভাগের কোন কোন অংশে বৃ্টি কম হইয়াছে । পাট "ও আস্ত 
ধান্ত সংগ্রহ চলিতেছে, উভয় 'ফসলই ভালবরূপ পাওয়া! যাইতেছে। ঠৈহমস্তিক 
ধান্ঠের অবস্থথ মোটের উপর মন্দ নয়, তবে ধানে পোর্ক! লাগিয়। অনিষ্ট করিতেছে। 
গোরালপাড়া, কামরূপ: নওগাও, শিবসাগর, কাছাড় এবং খালিয়া, নাগাপাহাড়ে পশ্ড 
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রোগের প্রাহুঙাব হইয়াছে । | এই প্রদেশের অধিকাংশ জেলায়ই জলবায়ুর অবস্থা 
সময়োচিতরূপ/; কাছার, বাজসাহী, ম।লদহে গরম কিছু বেশী এবং চট্টগ্রাম, বগুড়া 
ও গারো পাহাড়ে কিছু. অধিক বারিপাত হইয়াছে । প্রায় সকল স্থানেই শশ্তের, 
অবস্থা আশাপ্রদ ; পাট কাট। ও ধান রোপণ কার্য চলিতেছে। 

জাপান প্রত্যাগত কুষি-ছাত্র-_ভারতীয় ছাত্রগণের শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা- 
দান সমিতি চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পি, কে, বিশ্বাসকে কষিতব্ব-শিক্ষার্থ জাপানে 
পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তথায় ৫ বৎসর কাল রাজকীয় তপকু বিখবিগ্যালয় সংশ্লিষ্ট. 
কবি-কলেজে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়! স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি 
তথাকার সর্বোচ্চ ডিগ্রি পি, এচ, ডি, (ন।গাকুসী ) লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বোচ্চ. 
কবি-বিছ্য। শিক্ষ। করিয়া! ইনিই প্রথমে জাপান হইতে ফিরিলেন। ইনি সাধারণ 
কষি-বিছ্বায় বুৎপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে খাছ সন্বন্ধীয় কষি-রসায়নে বিশেষ জ্ঞান লাভ, 
কররিয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বদেশের ক্লুষির উন্নতি বিধান করিয়া তীহার নিজের, 
উন্নতির পথ পরিক্ষার করিতে পারেন, ইহ। আমর সর্বাস্তঃকরণে প্রার্থনা করি । 

বষিপাত- _তাদ্রের প্রথমে অনেক স্থানেই বৃষ্টিপাত হইয়াছে । কোথাও 
কিছু কম, কোথাও কিছু বেণী,-_যুক্ত প্রদেশে অনেক স্থানেই কিছু কিছু । গুক্জরাটে 
ইতিমধ্যেই অন্নকষ্টের লক্ষণ দেখ! গিয়াছে; প্রচুর বৃষ্টি আবশ্তক। রাজপুতান! এবং, 
পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও বৃষ্টি আবশ্ঠক। বঙ্গে ত বৃষ্টি অভাবে অনেক স্থানেই ধান্ত- 
বীজ শুকাইয়। গিয়াছে । আবাদের আশ ফুরাইয়াছে। ছে"চাজলে যে সব স্থানে 
আবাদ হইয়াছে, এখন বৃষ্টিপাত হইলে সে সব স্থানে উপকার হইতে পারে। 

সীমাভ্তপ্রদেশে শস্য হানি- এলাহাবাদ হইতে সংবাদ আনিয়াছে,, 

সীমাস্তপ্রদেশে শশ্তের বিষম ক্ষতির সম্ভাবন। পরিলক্ষিত হইতেছে । 

সার-নংগ্রহ | 

গাছপালার বৃদ্ধি *-₹ কিন্তু য। হয় তা রয় না-_-কোথায় ঠিক মনে, 
নাই, কিন্ত আমি কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম যে, এদেশে ফণী মনসার, 
গাছ ছিল না। চারি শতবৎপর পূর্বে পোর্ড,গীজগণ আমেরিকার কোন স্থান 
হইতে ইহাকে আনয়ন করেন। ইহার ছুই চারিটী শাখ। আনিয়। তাহার! 
ভারতের দক্ষিণে গোয়া! অঞ্চলে রোপণ করেন। শীতল তক্তগণ দেবীর 
যে নুত্তি লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী গান করিয়া বেড়ায় তাহার গ্ায় 
গুত্র কণ্টকময় হরিৎ বর্ণের চাবড়া রূপ অপুর্ব্ব উত্ভিদ দেখিয়া প্রতিবেণী দিগের: 
লোভ হইল। রাত্রিকালে গোপনে ছুই একটি ফনী মনসার গাছ চুরি রুরিয়। 
তাহার। বাগানে অভিযত্বে শ্রতিপালন করিতে লাগল। কিন্তু এখন? এখন 
ফগী যননার গাছের জ্বাগার দক্ষিণ দেশে শনেক স্থানে লোকের চাষ বাস বন্ধ 
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হইবার উপক্রষ হইয়াছে। লোকের বাগন হইতে বাহির হইয়। প্রথম ইহার 
উষরভূমি অধিকার করিল, তাহার পর আরও অগ্রসর হইয়া! এখন লোকের 
ক্ষেতখোল। অধিকার করিয়! লইতেছে। কাহার সাধ্য ইহার্দিগকে নিম্মুল করে। 
চারুপাঠে সেকালে পুরুভুজের গল্প পাঠ করিয়াছিলাম। পুরুভূজকে কাটিয়! 
তুমি যত থও করিবে, তাহা এক একটী খণ্ড এক একটী নুতন পুরুভূজ হইবে। 
ফী মনসাকে উত্ভিদ্রাজ্যের পুরুভূজ বলিলেও চলে। ঘোর অনার হইলে 
ফণী মন্সার আনন্দের আর সীমা থাকে না। হাত পা ছড়াইয়! নধরন্ভাবে ইনি 
বাড়িতে থাকেন। কেবল যে হাত পা ছড়াইয়া লোকের ভূমি ইনি অধিকার 
করেন, তাহ! নহে । পক্ষীর্দিগকে ভূলাইবার নিমিত্ত ইনি উজ্জ্বল বুক্তবর্ণে রঞ্জিত 
ফল প্রসব করেন। লোতে পড়িয়। পক্ষীগণ সেই ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু তাহার! 
বীজ পরিপাক করিতে পারে না। বরং উদ্দরের বৃনহ্িতে উত্তপ্ত হইয়! ইহার 
আবরণ শিথিল হয়, এবং বিষ্ঠার সহিত বাহির হইয়। শীত্র অঙ্ক বিত হয়, এবং সার 
রূপ সেই বিষ্ঠা দ্বার পরিপালিত হইয়া! ইহা সতেজ পরিবাঁদিত হহতে থাকে । 
ফণী মনস1 এইর্ূপে চারিদিকে নিজের অধিকার বিস্তার করিতেছে । সেই সকল 
স্থানে হতাশ হইয়। কৃষকগণ মাথায় হাত দিয়া কাদিঙেছে। কিস্তু ফণী মনসার 
যতগুলি বীজ জন্মে তাহার এক সহজের ভিতর একটীও গাছ হয় কি না সন্দেহ। 
ইহা যদ্দি অধিক হইত তাহা হইলে সমুদয় তারতভূমি ফণী মনসাতেই পুর্ণ 
হইয়! যাইত। ফণী মনপার সংখ্যা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্তে. ইহাকে এখন মানুষের 
কাজে লাগাইবার নিমিত্ত আয়েজন হইতেছে । কাটা ফেলিয়া অগ্নিতে ঈষ২ দ্ধ 
করিয়। ফণী মনসার গাছ গরুর আহাররূপে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত এক্ষণে 
চেষ্টা হইতেছে । আমেরিকায় এক ব্যক্তি নানা কৌণল অবলম্বন করিয়া ইহ হইতে 
মনুষ্যের আহারের উপযোগী সুমিষ্ট ফল উত্পাদনের নিমিত্ত পরীক্ষ। করিতেছেন । 

কীটপতঙ্গের বৃদ্ধি *-__নিয় শ্রেণীস্থ কীট পতঙগগদিগের বৃদ্ধিও এইরূপ | 

এই কলিকাতায় কান্তিক মাসে এক প্রকার সবুজ বর্ণের ক্ষুত্র পতঙ্গ হয়। 
সন্ধ্যার পর গ্যাসের লগ্ঠনগুলি তাহারা ছাইয়া থাকে । প্রতি রাত্রিতে কত 
কোটি যে মৃহ্যযুখে পতিত হয় তাহার সংখ্যা নাই। অযাবস্যর দীপাবলীতেও 
কোটি কোটি পতঙ্গ মরিয়া যায়। কোটি কোটি অন্ত জীবের দ্বারা ভক্ষিত 
হয়। তাহাদের নিজের জনতাতেও কোটি কোটি সংহার প্রাপ্ত হয়। তাই 
রক্ষা, তা না! হইলে এই সবুজ পোকায় পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যাইত। পৃথিবী? 
এ তে! সামান্য কথা। রোটিফার নামক এক ক্ষুদ্র জীব আছে। ইহার। 
সর্বদা আপন! আপনি ঘুণিত হয়, সেইজন্ঠ ইহাদের এইরূপ নাম হইয়াছে। 
এই জীবাণু এত ক্ষুদ্র যে খ|লি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় ক্চি না সন্দেহ। পনেট 
সাহেব একবার কয়েকটীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এক বদৎ্সরে তাহাদের 
সাতবট্টী পুরুষ জন্মিয়াছিল। প্রতি জীব ত্রিশটী করিয়৷ অও প্রসব করিয়াছিল । 
তিনি হিপাব করিয়। দেখিয়াছিলেন যে, এই এক ঘৎসরের ভিতর যতগুলি জীবের 
উৎপত্তি হইয়াছিল তাহার। সকলেই যদি বাচিয়। থাকিত তাহা হইলে সৌর জগৎ 
পার হইয়া গ্রব নক্ষত্র পার হইয়। দূরবীক্ষণের সহায়তায় বতদুর দৃষ্টি চলে সমুদয় 
বিশ্ব সংসার এ বে পুর্ণ হইয়া যাইত-_এতখন ভাবেশ্ঠুর্ণ হইয়া যাইত যে, তাহার 

৪ শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ হইতে সঞ্ধলিত । 



১৬০ কৃষক- ভাদ্র; ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 

ভিতর তুমি একটী হুচ প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারিতে ন।। উপরে বণিত সবুজ 
পোকা অপেক্ষা এফিস নামক আর একার ক্ষুদ্র জীব আছে। মনে কর তাহাদের 
এক একটী পোক। প্রতিদিন পঁচিশটী করিয়। সম্তান উৎপাদন করে। দ্বিতীয় দিনে 
তাহাদের সংখ্যা হইবে ২৫৮২৫) তৃতীয় দিনে ২৫১৮২৫৮%২৫; চতুর্ব দিনে 
২৫১২৫১২৫১২৫ ইত্যারদ্দি। মোটামুটি হিসাবে দশ দিনে দশ পুরুষে তাহাদের 
ংখ্য। হছহুবে ৬০ ০৩৩০৩০০৩৩৩৬ ০০৬৩০৩০৬০০৩০০০৪৬০৬ [ বিশ হজার এই পোকা] 

ওজন করিলে এক রতি হয়, কেবল দশদিনে যত পোক1 উৎপন্ন হয় তাহার ওজন 
কত সহত্্ মণ হয়, সে হিসাবে আর আবশ্তক নাঁই। ভাগ্যে পিপীলিক। প্রভৃতি 
নান! জীন এই পোক। সাদরে ভক্ষণ করে, ত। না হইলে এক বৎসবরর ভিতরেই 
এই পোক। দ্বারা জগৎ পুর্ণ হইত। 

বাগানের মাসিক কাধ্য | 

আশ্বিন মাস। 
সজজীবাগান।--এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরস্ত হয়। ইতিপূর্ব্বেই 

জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্ক! প্রস্ততি বপন কর! হইয়া! চার] তেয়ারি 
হইয়াছে । এই সময় নাবী জাতীয় বীঙ্গ বপন করিতে হয়। মুগজ স্জীর চাষ এই 
লময় হইতে আরস্ত। যুলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ত কগ্জিবে। বেগুন 
চার! ইতিপুর্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়। গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাড়া বাধিয়। দিতে 
হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে । জলদি কপিচারা যাহ। 
ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাক1 পাতা গুলি 
ভাঙ্গিয়। দিতে হইবে । আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়। 

ফুলের বাগান ।__এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্বিনা, ডালিয়া, ক্রিয়াস্থাস, 
পিটুনিয়া প্রস্তুতি মরনুমী ফুল বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে । 

পার্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়া, জেবিনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির 
বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পার] যায়, কিন্তু পাহাড়ে 

অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়--ন্ুতরাং সাসি দ্বার আবৃত স্থানে সে সফল কাটিং পোতা 
উচিত। গোলাপের কলম (7391115 ) এখন করা যাইতে পারে- বিশেষতঃ 
হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় 
গোলাপের কাটিংও পূর্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পুর্ণ 
অবসান না হইলে পার্বত্যপ্রদেশে সজী টতয়ারি করা হইয়। উঠে না। তবে 
আচ্ছাদনের ভিতর ষর্ু করিয়া করিপে কিছু কিছু হহুতে পারে । পর্ধতে দ্রাক্ষালতার 
এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলি কাটিয়া, ছাটিয়া, গোড়। খুড়িয়া, একটু বাড় 
কমাইতে হইবে। 

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদে। নাই, তথায় গোলাপ হাপর 
হইতে নাড়িয়া বসাইতে পারাহবায়। এই সময় উক্ত প্রদ্দেশে ফুলকপির চার। ক্ষেতে 

বসান হইতেছে । আহ্িন মাসের শেবে কার্তিকের গ্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারি 

হইয়। উঠিবে। 





্... সামিল, খড়খড়ি, লার্সা 

রাখি লরবধাহ কারা খাকি।. । করোগেট আয় 

বণ) ছল জয়ে, চী আয়রণ বোপ্টনাট, বেড়ার রর 2 
স্বাটাওয়ালা তার প্রভৃতি এবং ফারশিচার ও.ইযারতি 
গড়নের জন্ত কল, কল্তা; ছিটকিনি, বণ্ট , পরকলা 
রন প্রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়] 
“সায়। : গতর্পমে্ট অফিসার, মিউনিসিপানিটা ও 
'ব্বনেক সম্্া্ত লোক আফাঁদিগের ফার্ম. হইতে 
সর্বদাই দ্রব্যাদি লইয়! খাঁকেন। ঠিক জিনিষ উচিত, 
নদ প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।, 

বিস্তারিত বিবরগসহ জিনিষের লিষ্ট পাঠাইলে 
দর দিয়া, থাকি; পত্র লিখিলে. আমাদিগের . সচিত্র 

| ইরানী ক্যাটালগ € মূল্য নিরূপণ তালিকা ) বিনা 
ৃ দাঃ গাই থাকি; পরীক্ষণ প্রার্ধনীয় -- 2 | 

এ, চি, দে এপ কোং। 

৯৮২৯৫ ৫ নং বহার ইট, কাদিকাজা। ৮২1 ৃ 

৬ ও ফারিল ৫ হো: ই 

ডি ্ আমরা বেলন হছে... 
। 15 ঘা উকলেত কার্ট আমদানী... রী করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহক- 

| বর্গকে. নরধপ্রকার “আম? . | 

রা ৫ একমাত্র উপায়; 
& -প্রতৃতি অর্ডার মত প্রস্তুত 
প্র: করাইয়া অতি সাযান্ত মুনফা ্ 

ইহা স্গায়বিক 
শরীরের বল বৃদ্ধি বরে, রক্ত বৃদ্ধি এবং পরিষ্কার 
করে এবং শ্বরদোষ নিবারণ করে। ইহা হজম: 
শক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্ত দুর করে এবং 
মনুষ্য শরীরে যে স্ব উপাদান অভাব হয়, তাহা 
ডং করে। . :.. 

০ 0 ৪১০৮ ঞা ওত 

34088 টি, চ34310815 

শরিক এবং মানসিক বিপদের হস্ত হে 

- পরিজ | পৃহিতে আমাদের 

পাঠ করুন। | উর হা, হয এবং উতর 

বিতরিত হইতেছে য় 

ধা দীন ও চগলত। এবং । জভাদিক 

খতুক্ষয জনিত স্বীকার রোগের অব্যর্থ মহৌষধ । 
কলিকে সতেজ করে। ইহা 

মনিপষ গাল সা 
- শত উধালক. রি 

২৯৪ ৪ নং বাজার ব্রা কনিকা 
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 ক₹ষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পর্ী। 
সপ ০ ৯ 

দ্বাদশ বড, -৬ষ্ সংখ্যা। ্ 

সর শি 
মম্পার্দক- শ্বীনিকুপ্জবিহারী দণ্ড) এম, আর, এ, এ. ৃ 

চা 

আন্টি ১৩০১৮৮ £ 

কলিকাতা: ১৯২ নং বহুণাজার স্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে 

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার স্াট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়াকস্ হইতে 
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মপ্লিক দ্বার যুদ্িত। - 

4৯ ই পপ এ টে র্ সর 4 

তত লি রি চিক টি রি 

2 রর রি রি টি (০. _ শিস. িশলিদি টি উ পিঠ কিছ লি ১:১৯ রি ৪. 
ছ.ত্প লাল ৯৭ পণ ও পারত [ আসল দ্র | (7 পান্ছি। পপ (শন পাই] নিক পাপ | সি] ০৬৫০ 
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রি 

সুর! মর্কের পীরিজীতই 
পুরাণের আখ্যানেই সাধারণে শুনিয়াছেন, যে 

শ্বর্থে-- ইন্দ্রের নন্দনে, দেবভোগ্য পারিজাত 

আছে। সেই পারিজাত দেবরাঙ্গ ইন্দ্রের শচীবরাণীর 

সোহাগের বিলাসভোগ । পারিজাতের রং কেমন, 

শন্ধ কেমন, আকার কেমন. তাহা কেহ জানেন না। 
তবে, পারিঞ্াতের গন্ধট যে খুব মনমাতান তার 

পীর 'কোন সন্দেহ নাই । আপনি যদ এই অতৃষ্ট 
পুর্ব পারিজাতের ন্থরগয সৌরভ কতকটা ধারণায় 
*আনিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ স্ুগন্ধময় 

স্বরমা ব্যবহার করুন! আমরা তরস| করিয়। 

বলিতে পারি, অতুপনীয় সুগন্ধে আমাদের স্মরম। 

, মর্তের পারিজাত। শুধু গন্ধে নহে, স্বরমা__ 

 শর্ববিষয়েই শ্রেঠ অথচ সুলভ সুগুদ্ধি কেশটতল। 

'যুল্যাদি বড় এক শিশির দ* আনা। ডাক- 

'যাশুলাদি।১* আনা1। তিন শিশির মূল্য ২২ দুই 
, টাকা মাশুলাদি ৮/* তের আন! 

শুঞুবলভ-রপায়ন। 

শুরুই শরীরের সার জিনিন। কাজেই শুক্র- 

খ্ষয়ে মানবের মনুষাত্ব থাকে ন। শুক্রক্ষয়ে দেহ 

আরসন্প, মন বিনগ্র, বর্ণের মলিনতা।, ইন্দ্রিয়ের 

ভুর্বপতা। মগ্তিষ্কের বলহানি, শরীরে দারণ গ্লানি 
»প্রভৃতি উতৎ্কট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, মানুষকে 

জীবন্মত করিয়া ফেলে। এই রসায়ন ওষধ শর্ত 

শীঘ্র. শুদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোঁষ দুর করিয়! 
দেয়। এই জন্থই ইহার নাম শু ক্রবল্লত্ত। এই 

রুবল্পত সেবনে প্টকধাতু গাচ হয়, ইজ্ভিয়ের 
ক্ষীণতা ও দুর্লত। দূর হইয়। যায়, মনের স্ফস্তি ও 
দেহের কান্তি বৃদ্ধি পায়, উত্তেঞ্জন। ও ধারণাশক্তি 

গসাপামুরূপ বর্ধিত হইয়! থাকে । এক মাত্রাতেই 

ইহার উপকার অনুভব করা যাল্ল। এক শিশির 
সুল্য ১২ এক টাক! মাত্র । মাশুলাদি।৬* আন] । 

শপ পক ৮ শা ১৯ 

চি৪১/ 
কপ শপ ৮ পপি ৭ সি 

: এস, পিষে এপ ইউ 

পপুজ্পভলাল্ & 
বকুল ।-_আমাদের বকুলের সৌরত টাট.কা। 

বকুলছুলের মতই অটুট সুন্দর । 
পারিজাত ।-_-এ ধেন 

সতা সত্যই স্বগায় সৌরভ ! 
বঙ্গমাতা ।-_-বাঙ্গালীর 

“বঙ্গমাতা” সমস্ত বাঙ্গালার 

গোৌরবস্বরূপ ৷ 

মিলন |-_“মিলনের” 

সুবাস মিলনের মতই মনোরম 

রেখুকা 1-- আমাদের 

"রেণুকা” বিলাতী কাশ্মীরী- « 
বোকে অপেক্ষ! উচ্চ আসন 
অধিকার করিয়াছে । 

কামিনী _বামিনীর জ্যোতনা 
সৌরভে মধুরতুর হইয়া] উঠে। 

চম্পক |-_াপার তীব্রতা কেমন উদ্জ্বল- 

মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহ। দেখিবার গ্রিনিষ ! 

বেল] |-_-অবসন্ন গ্রীক্মবেলায় বেলার” গন্ধ 

যেন স্বর্গমুখ আনিয়। দেয়। 

হোয়াইট রোজ ।- নামের অনুবাদ করি- 

লেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
আমাদের "শেউতি গোলাপ” । 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১২ এক টাকা। 
মাঝারি দ* বার আন1। ছোট ॥* আট আন। 

প্রিয়জনের প্রীতি-উপহার জন্ত একত্র বড় তিন 

শিশি ২॥০ টাকা । মাঝারি তিন শিশি ২২ টাক1। 
ছেট তিন শিশি ১'* পাচ সিকা। মাশুলাদি 

শ্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেগার ওয়াটার এক শিশি 

॥* আনা, ডাক-মাস্ল।* আনা) অভডিকলোন 

এক শিশি ॥০ আনা, মাশুলাদি।/০ আনা। আমা-. 

দের অটে1-ডি-রোজ, অটে। অব. নিরোলী, জটে! 
অব. মতিয়া, অটে। অব. খস্থস্, অতি উপাদেয় 
পদার্থ। এক শিশি ১২ এক টাকা, ডজন 

১*২ দশ টাকা। 

কামিনীর 

রোগ স্বন্থরোগবিবরণ লিখিয়৷ পাঠালে, আমর অতি যন্রসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়৷ থাকি। 
ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্ অর্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন। 

এস, পি৯মেন এণ্ড কোম্পানী । 
_.. ম্যান্ফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্। 

১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর, রোড, ' কলিকাতা | 



সপ সস 

সীপ্পত % 

নি রা ১৩১৮ সাল। 
হি 

| লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক 
দায়ী নহেন] 

বিষয়। পত্রাক্ধ। 

সজী চাষ--কপি *.** ১, ১৬০ 

চণ-স।র 2 ১, ১৬৯ 

কষকের বারমাশী কাজ ১৭৪ 
ছুর্ভিক্ষ্যে থাছ্য ১৭৭ 

সরকারী কৃষি সংবাদ ... ১৮০ 

ক্যালসিয়াম সায়নাম[ইড সার ১৮৪ 

পঞআদি ১৮৮ 

সার-সংগ্রহ এ ১2১85 

বাগানের মাসিক কার্ধ্য ১৯১ 

2০-95-96-র-/ 
তামাকবীজ-__চুরুটের উপযুক্ত হাভান৷ 

ও সুমাত্র, নগ্ের উপযুক্ত ষ্টারলিং তামাক প্রতি 
তোল! ১২ দেণা তামাক তোল ॥০। 

মুল।__বোম্বাই লাল বড় উৎকুষ্ট তোল! 
পাউও বা অর্ধসের ৪২। কাথির মূলা সুন্াছু, 
উৎকৃষ্ট লাল তোল! %* পাউগ ২২। 

মটর- _বিলাতি বা এমেরিকান পাউও 

১1৯, ওলন্দ৷ পাউও ॥”, কাবুলী সাদ! পউও ॥*, 
পটিনা সাদ। পাউও ৩০ । 

সীম-__ফেঞ্চ ছোট গাছে, গাছ পূর্ণ সীম, 
আমেরিকান সীম আউন্দ ( »॥ তোল। )%* | 

মরতুমী ফুল__এষ্টার, প্যান্সি, তাবিণা 
ফ্লল্স প্রভৃতি ৮ রকম ফুল বীজের খাক্স ১।*) সটনের 
১২ রকম ফুল বীজের বাক্স ৪॥০, ল্যাণ্ডেথের ২৯ 
রকম বীজের বাক্স ৪॥* টাকা। 

ম্যানেজার--ইগিয়ান গার্ভেনিং এপোসিয়েসন, 
১৬২ নং বভবাঞ্জার সীট, কলিকাতা। 

ক্ুম্নম্ষ 

পত্রের নিয়মাবলী ।. 
“কৃষকের অগ্রিম বা্ষিবাঁদূল্য ২২। প্রতি সংখ্যার মগ 

মূল্য ৬ « তিন আনা মাত্র | | 
আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া 

বার্ষিক মুল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি গু টাক! 
ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 

[10974 
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কৃষি সহায় বা 09161৬70087 (90106,72 

জীনিকুঞ্জ বিহারী দত্ত ১.1... প্রণীত |. মূল্য ॥*. 
আট আনা। ক্ষেব্র নির্বাচন, বীজ বপনের সঙস্ন, 
সার প্রয়োগ, চাবা রোপণ, জল সেচন ইত্যাদি 
চাষের সকল বিষয় জানা যায়। 

ইওিয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন, কলিকাত। 
+ পা এ ৬ লা ৪ ০. পা পে তা চি কাটি 

১১0৮11107 ছি বা বীজ বপণের 

সময় নিরূপণ পঞ্ভিকা__+বীঙ্জ বপনের সময় 
ক্ষেত্র নির্ণয়, বীজ বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ, 
ক্ষেত্রে জল মেন বিধি জানা যায়। যুল্য %* ছুই 
আনা। %১০ পয়সা টাকিট পাঠাইলে--একখ]নি 
পণ্রিকা পাইবেন । | 
ইওিয়ান গার্ডেনিং এসো নিয়েন, কলকাতা 

সী বীজ__বাছাই করা উত্কষ্ট শীত- 

কালের বীজ আমদানী হইয়াছে। বাধাকপি, 
ফুলকপি, ওলকপি, বাট, শালগম, গাজর, মুলা, 
বড়বেগুণ, ব! সেলেরি প্রভৃতি শাক ৮ রকম বীজের 
নমুন! বাঞ্প ১।* টাকা। 

ইপ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসো সিয়েসন. ক 'লকাতা চি 
স্পেস লি আন পনি কি ৮ সা সী ও তাত ভলানছ রস্টিকিন্জল ০ ক টি 

কুষি রসায়ন__শিবপুর কলেজের হা 
ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় ক্ৃষি-ববভাগের কর্মচারী 
শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। বিজ্ঞানসম্মত 
কৃষি-কার্ষেয মুত্তিক, জল, বায়ুর সহিত উত্তিদের 
সম্বন্ধ, উদ্ভিদের আহার-_সার বিচার, ইহাতে 
আছে_ইহ। অত্যাবস্তকীয়। নুতন সংস্করণ ১*, 
কাপড় বাধাই ১।০। 

ইঙডয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন, কপি কাতা। 



সি শ্স শপ পপ হস ০০ 

১৬২ নং বহুবাঁজীর ক্রীট, কলিকাতা | 
মের | 

নূতন বর্ষারস্ত হইতেই মেশ্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার 
উপযুক্ত সময় । ধীহার] এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েসনের মেন্বরশ্রেণীভৃক্ত হইবেন ব1 আছেন, 
তাহারা নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
ঘতারেণ মেন্বর হইলে--গ্রীন্মকালে বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
৮ ফুলেরবীজ হি ২০ 

শীতের বিলাতী সব্জীবীজ আমেরিকার -. 
টিনে মোড়াই কর] ২৪ রকম ১ বাক্স ৫8০ 

শীতের বিলাতী সটন কিন্বা ল্যাণ্ডে- 
থের ফুলের বীজ ১ বাক্স 81০ 

শীতের দেশী সব্জীবীজ্ ২৪ রকম হা 
ডাকমাশুল ইত্যাদি ১1০ 

১৮৭ 

সাধারণ মেম্বর হইলে-_ 
গ্রীষ্ম বর্ধাকালের বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
» ফুলের বীজ ১৭ ,, ১%০ 

শীতকালের বপনোপষোগী আমেরিকার 
“" পটে মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম 

বিলাতী সব্জীবীজ ৫০ 
বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১0০ 
দেশী সজী বীঞ্জ ১৮ রকম ১০৩ 

ডাকমাগশুল ইত্যাদি ॥ 

| | _ ১২ 

. এতদ্বাতীত প্রতোক মেস্বর আমাদিগের দ্বার! 
পরিচালিত বাঙ্গাল! মাসিক পত্র "কুষক”' প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন 
হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও যৃল্য 
৫২ টাকার অধিক হইলে টাকায় /* এক আন! 
হিঃ কমিশন পাইবেন। 

স্পেখাল মেশ্বর £_কৃষকের গ্রাহকগণ এসো- 
সিয়েসনের স্পেশ্তাল মেম্বর। তাহারাও বীজ 
গাছাদ্রি খরিদ করিলে কমিশন পাইবেন। 

শভারেপ মেস্বরকে বাধিক এক সভারেণ "বা ১৫২ 
টাকা, সাধারণ মেস্বরকে বাধিক ১*২ ও স্পেশ্তাল 

মেশ্বরগণকে কষকের বাধিক মূল্য ২৬ দিতে হয়। 

৮ ক 

বর্ষাকালের সব্জী ও ফুল বীজ 
লাউ, কুমড়া, বিল্গে, বরবটা, উচ্ছে, করলা, 

চিচিঙ্গে, বেগুন মুক্তকে শী, ভুষ্টা, টেপারি, চাপা- 
নটে. ডেঙ্গ, শস। ইত্যাদি প্রতি প্যাকেট %* আনা। 

১৮ বুকম একত্রে ১৮০। 

ফুল বীজ । 
বাল্সম্, জিনিয়া, কস্মস্, জিলাডিয়া, সম্ 

ফ্রাওয়ার, এমারেন্থাস্, ককসকুনম্বঃ গ্লোব, এমারেন্ু, 

রূডবেকিয়া, মিরাবিলিস, জলাপা, ক্লিটোরিয়া, 
মেরিগোল্ড প্রভৃতি প্রতি প্যাকেট 1০ আন।। 
অর্ধ প্যাকেট %* আনা । ১* রকম একত্রে ১৮০ । 

সপ সপ শী পাস শা শী তব 

দেণী বীজ অধিকাংশই গোবিন্দপুর পরীক্ষা- 
ক্ষেত্রে উৎপাদিত । বিলাতী বীঞ্জ আমেরিকা, 
ইংলগু, জার্মানি, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়ার যেখানে ষেটী 
উৎকৃষ্ট ও এদেশের আবহাওয়ার অনুকূল তথ! 
হইতে সংগ্রহ করা, সেই জন্তই এখানকার বীজ 
উৎকৃষ্ট হয়। 

আমাদের পরিচয়; সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামের 
সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্রের সমুদয় বীজ এই এসো- 
সিয়েসন হইতে সরবরাহ করা হয়। বিগত কলি- 
কাত। ও বেনারস প্রদর্শনীতে এই বীজ সংগ্রহের 
জন্য আমাদের কৃষি-সমিতি স্বর্ণপদক পুরস্কার 
পাইয়াছেন। 

মূল্য তালিক! বিনামুল্যে পাইবেন । 

সবজী চাষ বা 71১12011001 (57010610010 

[8৮ 1 216071 শ্রীমন্থনাথ মিত্র 1.5. -,5, 

প্রণীত, শ্রীশরচ্চন্ত্র বসু 1.8... (সেকেটারী 

ইপ্ডিয়ার্ডেনিং এসোসিয়েসন ) কর্তৃক সময়োপযুদ্জ- 
রূপে পরিবস্তিত ও পরিবঞ্ধিত ( যন্ত্রস্থ) ইয়ান 
গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত। যুল্য 
॥* আনা। দেশী ও বিলাতী সব্জী চাষ সম্বন্ধে 
যাবতীয় বিবরণ ইহাতে পাইবেন । ইহ। কি চাষী 
কি সৌথীনলোক সকলের পক্ষে অত্যাবশ্তক। 

ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাত]1। 



| শিল দিলারা টিন মাসিক পর ৰ 
চে নলিনে 

| | রর 

পো নত আপসিশশ শত ৮ 7 শপ সপ শী সস ও ০.৭ পপ 

১২শ খছ। 1 আশ্বিন, ১৩১৮- সাল। |. চিপ্গেলা 

নিন চঙ্গহ্ন 
( পুব্ব প্রকাশিতের পর 1) 

ব্রসেলস্ স্প্রাউটস্ 
“ব(ধাকপি” চাষের নিমিত্ত যেরূপ ভাবে জমি প্রপ্তত করিতে হয়, সেইরূপ 

ভাবে জমি প্রস্তত করিতে হইবে । বাঁজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে বা তৎপুর্ষে চাষের জমে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে সার মিশ্রিত করিয়। মাটি প্রস্তুত করিয়। রাখিতে হয়। জমিতে 

চার! সব্বদিকে এক হাত অন্তর বসাইয়। অল্প অল্প জল সিঞ্চন করিতে হয়। 

সাধারণতঃ ব্রসেল্স্ স্্।উট সের চাঁন__বর্ষ। এক প্রকার শেষ হইয়া ধাইলে আরম্ভ 

করাহয়। ইহাতে তত বিদ্রযুক্ত ব বিফলমনোরথ হইবার কারণ নাই । 

চারা, চাষেব্র জমিতে ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে থাকিলে, সামান্য পরিমাণে মাটি 

যূলদেশে টানিয়। দিতে হয়। পুব্ব হইতে শেষ পর্দ্যস্ত যে রীতিষত জলসিঞ্চন 
করিতে হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য । ব্সেল্স্ স্পাউট স্ চাষ সন্বন্ধে ইহা জান! 

উচিত যে, ইহা] আদৌ জলাতাব সম্থ করিতে পারে না। চাষের জমির *যে।” ষেন 

কোন সময়ে অস্তহিত ন1 হয়। 
বিশেষ কথা ও অবশিষ্ট কার্য--শব্রসেল্স্ স্।উটস্:) বা গাঁটকপিত মন 

অনেকে জানেন না বলিয়।, ইহার তত মার নাই। ইহ] অতি উপাদেয় সজী। 

ইহার গাছ উচ্চে কিছু দীঘ হয় এবং ইহার যূল-ভাাটায় বা কাণ্ডে ঠিক ছেলেদের 
খেলিবার "মার্বেলেক মত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অনেক গোলাকার কপি ধরে। এই জন্য 

ইহার গ্গাটকশি" নাম করণ হইয়াছে । ইহা খাইতে ঠিক ফুলকপির ন্যায়! 

ক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎ্পাটন করা ও গাছের গোড়া খুসিয়। দেওয়া! তিন্ন আর কিছু 

বিশেষ পাইট করিতে হয় না। ব্রসেল্স্ স্রাউটস্ শীতপ্রধান পাব্বত্যপ্রদ্দেশে ভাল 

রকম জন্মিতে দেখা যায় । শ্রীক্মপ্রধানদেশে ৰবাধাকপিবৎ ঝুঁড়িগুণি সহজে আল্গ! 

ভাব ধারণ করিবার সম্ভাবনা £ বড় মার্বেপের মত কুড়িগুলি নিরেট না হইলে 

২১ 



' ১৬২. ক্লধষক-__আশ্িন, ১৩১৮ ১২শ খণ্ড । 
সই সর্ট সপ 

ধাইতে গা হয় না। নিস্তেজ জমিতে ইহার চাষ ২ কর! বিধেয় নহে, খুব সারযুন্ত 
তেজস্কর জমি ন! হইলে ইহার চাষ করা চলে না। কারণ তেজস্কর জমিতে 
চাব ন। করিলে গাছের গোড়। হইতে শেষ পর্য্যস্ত কুঁড়িগুলি খুব ঠাস হইয়া বাহির 
হয় না এবং কুড়ি শক্ত হয় না। অন্ঠান্ত কপি ক্ষেতের হ্যায় ইহার ক্ষেতে জল 
সিঞ্চনের ও জল নির্গমের জন্য পয়োনাল। থাকা আবশ্তক। জলবসা জমিতে এই 
সকল সব্জীর চাষ হয় না। 

বিশেষ কার্য | গাছ উচ্চে যত দীর্ঘ হইতে থাকে-_গ্াছের গোড়ার দিকের 
মরণাপনন পুরাতন পাতা গাছ হইতে কাটিয়! দিতে হয়। কেননা! এ পাতার 
ংযোগ স্থলে কাঙ্ডের উপরেই কপি ধরিয়া] থাকে । 

বীজের পরিমাপ ।-- প্রতি একরে ২ আউন্স বীজের আবগ্টক। কিন্তু তেজস্কর 
চারাগুলিই কেবল ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়, সেইজন্য অনেক চারা বাদ পড়ে; এই 
কারণে এক একরে চাষের জন্ঠ ২ আউন্প স্থলে ৩ আউন্স বীজ বপন করাই প্রশস্ত। 

বাঁধাকপি 

ডম-হেড 

বৰাধাকপি 

বপনের সময়- ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ 
মৃত্তিকা ছায়াঁবিহীন দোয়াস শক্ত অথব]। হাল.ক] মাটিতে অথবা নূতন 

(যাহ! অনেককাল বা আদে কর্ষণ কর। হয় নাই) মৃত্তিকায় ভালরূপ জন্মায়। 
নুতন মাটি হইলে প্রথম কয়েক বৎসর বেশী পরিমাণে সারের আবশ্মক হয় না। 
চার। প্রস্তুত করিবার সঙ্গেন্সঙ্গে বা তৎপুর্বে লাঙ্গলাদি সাহায্যে সার প্রয়োগ করিয়। 
চাষের জমী গুস্তত করিতে হয়। গ্হাপর” কিন্তা চাষের জমী ছায়াযুক্ত স্থাঙ্ন 



৬ষ্ট সংখ্যা।]  '.  লজী চাষ ্ ১৬৩ 
৯ ০ শা উিানিতল ব্হা *ন তত শিপ তি শশ্স্পশন্দ ৩৩৩ ৩৩ 2শশ১৩৮৮- 

হইলে কার না। ষে সা আঙইরাকির হইতে অন্তগদনোন্বুধ হু্য্যরন্শি। 

পর্য্যস্ত" বরাবর সূর্য্যালোক পতিত হয়-_সেই স্বান নির্বাচন কর। উচিত। তবে' 

পশ্চিমর্দিকে কিছু আড়াল থাকিলে চলিতে পারে, টবকালের বৌদ্রের গতিরুদ্ধ 

হইলে কপি চাষের তত ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু পুর্ব-রবিরশ্যি যে স্থানে আদে 
পতিত হয় না_সেস্থান কপি চাষের নিমিত্ত নির্বাচন কর! বাগ্ুণায় নহে। 

সার-_ভেড়ার সার বাধাকপির পক্ষে বিশেষ উপযোর্গী। তদভাবে চুর্ণ সর্ষপ 

খৈল সাররপে প্রয়োগ করা হয়। ভেড়ার সার সংগ্রাঠ করিতে পারিলে, সর্ষপ 

€&খলের আবশ্ঠক হয় না। নচেৎ গোবর ব। আবজ্ঞনাদির সার ও খেল ব্যবহৃত হয়। 

চার। বলাইবার পর প্রত্যেক গাছে অস্কতঃ আধপোয়৷ সরিষা তৈল দেওয়। 

কর্তব্য। আধপোয়া খেল এককালে প্রয়োগ না করিয়া তিনবারে প্রয়োগ করাই: 

বিধি। প্রত্যেকবার €খল দিবার পর জল সিঞ্চন আবশ্পক এবং তাহার পুর্বে 

গাছের গোড়। খু'ড়িয়া মাটি আন্না করিয়া দিতে হয়। গোময়াদি সার আধিক 

পরিমাণে দেওয়। থাকিলে খৈল কম লাগে। বিঘাপ্রতি কপি ক্ষেতে তিন কিন্বা' 

চারি মণ সরিষার ৫খল সাররূপে প্রদান করিতে হয়। তেল পচাইয়) কিন্ব। মাটির 

সহিত মিশাইয়! তিন চারি দিন রাখিয়। তবে গাছের গোড়ায় দিতে হয়। 

বপনাদি প্রণালী ও জলসিঞ্চন_ বর্ষা শেব হইবার অনতিপুর্বে অর্থাৎ বর্ষ! 
থাকিতে বীজ বপন করিলে- চার! প্রস্তুত করিতে বিশেষ যত্র, ক্লেশ স্বীকার ও 

অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। বর্যাগতে অর্থাৎ বৃষ্টি ধরিয়া যাইলে- বীজ বপন করিয়া 

_ চারা প্রস্তুত করিতে-_-ততোধিক যত্রার্দি আবশ্যক হয় ন।। 

বীজ বপনের নিমিত্ত "হাপর” প্রস্তত করণে নিয়লিখিত কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য 
ব্াথিতে হইবে । “হাপর”্টী পার্ধস্থিত জমী অপেক্ষা চারি ক্িথা। পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ 

হুইবে- বর্ষা ধরিয়া যাইলে "হাপর” উচ্চ করিবার তত আবণ্যক হয় না। বীজ, 

বপনকালে মাটি অত্যন্ত ভিজা থাকিলে চলিবে না। গণযো”-যুক্ত (অর্থাৎ নাতি 

শুষ্ক নাতি ভিজ ) হওয়! চাই। বর্ষাকাল প্রযুক্ত যদি ভিজ! থাকে-_বর্যার মধ্যে 

মধ্যে যে সময় বৃষ্টি ধরিয়। ঘায় ও প্রখর সূর্য্য উদয় হয়--০সই সময় এ “হাপরে”র 
মাটি কোপাইয়া বৌদ্রতাপে অল্পাধিক শুষ্ক করিয়! লইতে হয়। বৃষ্টি আপিলে চাপ! 

দিয়! রাখিতে হয়। এইবূপে এ মাটি “যো”-যুক্ত করিয়া_( শীতকালে মাটি অত্যন্ত 

শুফ থাকিলে- জল প্রয়োগে “যো”-যুক্ত করিতে হয় )-_উত্তমরূপে সার (পুরাতন 

গোবর আবর্জনাদি সার প্রসৃতি ) প্রয়োগানস্তর কোপাইয়। ধূলির ন্যার করিতে হইবে। 

এ কার্য্- বিশেষতঃ বর্ধাকালে_ একদিনের নহে। ক্রমশঃ এরূপ করিতে হইবে ।. 
মাটি রীতিমত প্রস্তুত হইলে-_হাপর দীর্থে ও প্রন্গে আবশ্তকান্থ্যায়ী করিয়। 

লইতে হয়। পরে বাঁজ ছড়াইয়। চুর্ণ মাটি চাপা দিয়া__হস্ত-তানু বা সমতঙগ কাষ্ঠ 
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শ। পাপ পি শান্ছি পাশ ক তত ৬ পি পা তিক পি শি শি ভু আলা পদ এ সত আসক ক 

খণ্ডের সাহাযো সামান্ত চাপিয়। দিতে হয়। ততায অথব! চতুর্থ দিবসে বীজ অস্কারত 

হইবে। সমস্ত চার। নির্গত হইতে সাত দিবস পর্দান্ত সময় লাগিতে পারে । "চার? 

“বন” হইয়। বাহির হইলে _সেই অবস্থাতেই তুলিয়া “হাপরে” বা শ্হাপরেশ্র স্তায় 
প্রস্তুত অন্ত জমীতে তিন কিম! চারি ইঞ্চি পৃথক করিয়। বসাইলে চারা সকল সতেজ 

হয়। কিন্তু অনেকে আলন্ত বশতঃ এই সামান্ত কার্ধযটী করেন না। বীজ বেশা 

“পাতলা” করিয়া ফেলিলে--এ্র কার্যোর তত আবশ্টক হয় না বটে-__কিস্তু যেযেস্থশে 
চার। শ্ঘন” হইয়া বাহির হয়-__তথ। হইতে পৃথক করিয়। বসান উচিত। সমুদয় 

চারাগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণের পৃর্ে ছুঃ কিন্বা একবার নাড়িকা বসাইয়া একটু 
টেক্সহি করিয়া লইলে তাল ফল পাওয়। যায়। চার দ্বিতীয়বার নাড়িবার সময় 
মুল শিকড়টি সামান্য মাত্রায় ছ'টিয়। দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

বীজ বপন করিয়।__প্রখর হূর্য্ের তাপ ও বৃষ্টি হইতে বীজ ও পরে চার রক্ষা 

কর আবশ্তক। বীজ বপনের সময় হইতে চারাগুলি রৌদ্রতাপ-সহ-শক্তি-সম্পন 
না হওয়। পর্য্যন্ত “হাপর” আবত রাখার বন্দোবস্ত করিতে হয়। এ নিমিত্ত 

“হাপরে”র উপর “হোগলা"র ব। প্ররূপ অন্য কোন বস্তর “ঢাকৃনি” ৰ! 

“ছাউনি” আবশ্ঠক করে। খ্হাপরেস্র লম্বালম্বী পরিসরের ছুই পার্থের প্রত্যেক 

পার্থে তিনটি করিয়া বাশ ব৷ খুটি প্রোথিত করিতে হয়। প্রত্যেক দিকের 

মধ্যস্থিত খুটি সর্বোচ্চ, এবং পার্খের ছুইটী সর্বনিয় করিতে হইবে। যেমন 

«একচালা” প্রস্তত করে__-সেইরূপ তাবে করিতে হইবে। ছুই দ্বিকের ছুই উচ্চ 
খু'টিতে লম্বালম্বী ভাবে একটি বাশ ব।ধিয়। দিতে হয়। এ্ররূপ ছুইধারের ভুইটী 
করিয়। চারিটী সর্বনিয় খুঁটিতে আর ছুইথানি বাশ বাধিয়া দিতে হয়। এইরূপে 

যেবাশ বা খু'্টির “কাটাম” প্রপ্তত হইল-_ইহার উপরে গোলপাতা, বিচালী, 

হোগ.লা_-ব ব্ররূপ অন্তফ কোন বস্তর "ছাউনি" বা ণচাক।” প্রস্তুত করিয়া-_ 

আবশ্তকান্গযায়ী আরত রাখিতে হয়। এ "ছাউনি” বা “ঢাকা” এরূপ হওয়। 

আবশ্তক যে,-_ ইচ্ছা! করিলেই তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং আবশ্তকানুসারে 
পুনরায় চাপ। দিতে পার! ষায়। বীজ বপন করিয়া দিবসে “ছাউনি” বা “ঢাকা” 

দ্বার] "হাপর" আবৃত রাখিতে হয়, এবং রাক্জিকালে উহা খুলিয়া রাখিতে হইবে। 
কিন্তু রাঝ্রিক্গালে বৃষ্টি হইলে "হাপর” তৎক্ষণাৎ চাক দিতে হয়। অনেক স্থলে 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া চার। ব! বীজ নষ্ট হইয়। যায়। যর্দি এ নিয়ম কাধ্যে 
পরিণত করিতে একান্ত অসাধ্য বোধ হয়--তাহা! হইলে নিদ্রা! যাইবার পূর্ব 

“হাপরে” চাক] দিলে চলিতে পারে । প্রাতঃকালেই আকাশ পরিফার থাকিলে 

“ঢাকা” খুলিয়। দিতে হইধে,এবং প্রাতঃসুর্যয-কিরণ লাগাইয়া পুনরায় চাক দিতে 

হুইবে। পুনরায় অপরাহ্ে রৌদ্রতাপ হ্রাস হইলে ঢাঁক। খুলিয়। দিতে হয়ঃ এবং 
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যতক্ষণ পর্য্যস্ত পার। গারারিকাে আঅমারত রাখিলেই, ভা কিন্ত বীজ ব। 

চার বৃষ্টিতে নষ্ট ন। হইয়া যায়__ইহাই বাঞ্চনীয়। চারা বড় হইতে থাকিলে-__ 
প্রাতঃকালে দিন দিন অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ অনাবৃত রাখিয়।--এবং অপরাহে 
ক্রমশঃ শীঘ্র শীন্ব অনাবৃত করিয়া_অল্লে অলে-_চারাগুলিকে বৌদ্রতাপ সহ 
করাইতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ "্হাপর” আবৃত রাখিবার আর আবশ্তক 

হয় না। তবে বৃষ্টি হইলে “হাপর” ঢাক দিতে হয়। অবিবেচনা পূর্ব্বক 
অধিককাল আবৃত বাখিলে চার! সকল “টানিয়।”” যায়-__অর্থাৎ অতিরিক্ত দীর্ঘ ও 

শ্বেতবর্ণ-যুক্ত হইয়া! ধরাশায়ী হয় ও পঞ্চত্ব পায়। আবার রৌদ্রতাপে নষ্ট হইবারও 
সম্ভাবনা আছে। বর্ষা থাকিতে থাকিতে কপির চার৷। প্রপ্তত করা বহু আয়াসসাধ্য 

ও অনেক কৌশলের উপর নির্ভর করে। হয়ত-_প্রথম উদ্ধমেই কৃতকার্ধ্য 
হওয়া যায় ; নচেৎ উদ্ভম বিফল হইলে বার বার বীজ বপন কাঁরিয়া তবে কৃতকাধ্য 
হইতে হয়। 

বাজ বপনের ও চার! অঞ্কুরিত হইবার কালে, সাত আট দিবস আকাশ 

পরিচ্ছন্ন থাকিলে-_কৃতকার্ধ্য হইবার অনেকটা সম্ভব । আকাশের ভাবগতিক 

বুঝিয়। বীজ বপন কর। উচিত। 
“হাপরে” আবশ্যকমত জলসিঞ্চন করিতে হইবে। জলসিঞ্চনের কথ! পুর্বে 

বিশেষরূপ বলা হইয়াছে । বোমার মুখে সরু ঝশাজর লাগাইয়া তদ্বার। বা বিচালি 
গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজ তলায় ব। "হাপরে" জলসিঞ্চন করা ভাশ। 

“ভেড়া”র সার সংগৃহীত হইলে জমীর সহিত মিশ্রত করিয়া দেওয়া হয়। 
তদভাবে__ প্রথমতঃ গোবর বা আবর্জনার সার মিশ্রণে জমী ঢেলাবিহীন (ঘতদুর 

পার! যায় ) করিয়া প্রত্যেক দিকে এক হাত হইতে ছুই হাত পর্যন্ত (কপির 

আকারের তারতম্য অনুসারে ) অন্তর এক একটী গর্ত করিতে হইবে । প্রত্যেক 

গর্ভ হইতে সামান্য মাটি উঠাইয়া__অবশিষ্ট মাটি -এক এক মুঠ চুর্ণ সর্ষপ 
টৈলের সহিত--বিশেষরূপ মিশ্রিত করিয়। দেওয়। হয়। এই সকল কার্য 

সমাধানের ছুই কিন্। তিন দিবস পরে গর্ভে চার। রোপণ করিতে হয় । বীজ বপনের 

সময়ে বা তৎপুর্বেই কপি চাষের জমী প্রস্তত করিয়া রাখিতে হয়। ভেড়ার সার 

সংগৃহিত হইলেও যদি পরিমাণে অত্যল্প হয়-_-তবে উহ সমগ্র ক্ষেত্রে না ছড়াইয়৷ 
সরিবার €খলের মত প্রতি গর্ভে__-এক মুঠ। করিয়! ব্যবহার করিতে হয়। 

চারাগুলি চারি ব৷ পাঁচটী পত্রযুক্ত হইলে “্হাপর” হইতে তুলিয়া-_-টবকালে, 

সন্ধ্যাবেল। অথব। রান্ত্রিকাল পর্য্যস্ত-_ পুর্ব প্রস্তুত জমীতে প্রত্যেক গর্তে, আবশাক মত 

এক হইতে ছুই হাত অন্তর এক একটী বসাইয়া-_তওম্কণাৎ অপ অল্প জল দিতে হইবে । 

গরদিবস প্রাতঃকালেই চারাগুলির প্রত্যেকটী-_কলাপাতা, ছেো!ট টব, সেন 



১৬৬ কষক- _আখিন, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 
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(বড়) পাতা বা এইরূপ কোন আবরণ দার! আবৃত করা আবশ্যক। যেরূপ 

হাপরে চারা রক্ষা করা হইয়াছে__-সেইরূপ এখানেও চার! যাহাতে রোৌড্রে কিন্তা 

বৃষ্টি-জলে নষ্ট না হইয়! যায়-_সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । একবার চারাগুলি 
“লাগিয়।” যাইলে তখন অনেকটা রৌপ্রা্দি সা করিতে পারে। এই অবস্থায় 
প্রত্যহ অল্প অল্প জলসিঞ্চন আবশ্যক । প্রয়োজন হইলে ছুইবেল! জল দেওয়! 

যাইতে পারে। এইরূপে তিন চারি দিবসে চারাগুলি সতেজ হইয়া উঠিপে-__ 

রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আর আবৃত করিতে হয় না। কিন্তু যদি 

হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা হয়--যদিও এ সময়ে বৃষ্টি বিরল-_তাহ! 
হইতে আবৃত করিতে হয়। ইহ] জানা! উচিত যে, যদি ছুর্ভাগ্য বশতঃ এ সময়ে 
বেশী বৃষ্টি হয়-__-সমস্ত চারা রক্ষা করিতে পার। যায় না। 

পরে যখন চারাগুণ্সি ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে থাকে- উহাদের পার্খস্থিত মৃত্তিক 
কোদালী দ্বার উহাদের মুলদেশে টানিয়া দ্রিতে হয়। এইরূপে বাবকতক মাটি 
টানিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয় । আবশ্যকান্্যায়ী জলসিঞ্চন করিতে হয়। 

প্রত্যেকবার জলসিঞ্নের পর “যে; হইলে গাছের গোড়। খুশ্ড়িয়া আনা করিয়া 
দিতে হয়। জলাভাব হইলে বাধাকপি ভাল জন্মে না। ক্রমশঃ বাধাকপি আপনি 

বাধিতে থাকে-_বাধিয়৷ দিতে হয় না। 

অবশিষ্ট কার্য ।-_"নিড়ানি” যন্ত্রের ঘার] ক্ষেত হইতে আগাছ। উত্তোলন করা-_ 

ও মধ্যে মধ্যে মাটির রস (“যো”) থাকিতে থাকিতে গাছের গোড়া “খুসিয়া” 
দেওয়া উচিত। 

বিশেষ কার্য্য ।--যখন বাধাকপি প্রায় অর্ধেক বাধিয়! উঠে-_সেই সময় প্রত্যেক 

গাছের গোড়া অল্লাধিক খুড়িয়। গর্ভ করিয়৷ শিকড় বাহির করিয়। দিতে হয়। গাছ 

ন। পড়িয়। যায়, এরূপ ভাবে গর্ত করিতে হইবে । কোদালি দার! এই কার্ধ্য স্থচারু- 

রূপে হয় না, ইহার জন্য ছোট হাত আঁচড়া বা ফর্ক ব্যবহার করাই সুবুক্তি। তিন ব 
চারিদিবস এইরূপ অবস্থায় রাখিয়। গাছের শিকড়ে বাতাস লাগাইয়া চতুর্থ অথব! 

পঞ্চমদ্িবসে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এক ব। ছুই মুঠা “ভেড়ার” সার বা চুর্ণ সর্প 
খৈল দিয় পুর্বববৎ মাটি চাপ। দ্বিতে হয়, এবং ক্ষেত জলসিঞ্চনের দ্বার! ডুবাইয়। 
দিতে হয়। এরূপ করিলে বাধাকপির আকার যাহা! হইত--তাহা অপেক্ষা 

আশাতীত বৃহৎ হয়। 

বীজের পরিমাণ। এক একারে ৪ আউন্দ বীজের আবশ্যক । ২৫ বর্গ ফিট 

হাপরে এক আউন্দ কপি বীজ বপন করা উচিত। ক্ষেতে প্রত্যেক কপির চারা যদি 

৩ ফিট অন্তর বসান যায় এবং প্রত্যেক লাইনের মধ্যে ৩ ফিট কাক থাকে তবে এক 
একরে প্রায় ৫*** চারা বলিবে। এই পরিমাণ চারা উৎপন্ন করিতে গেলে 



৬ষ্ঠ সংখ্যা ।] _সজ চাষ ১ ১৬৭ 
শর টি সমস বা অপ বিলি জাজিরা, মল সিসআজা * পাসপিিস্িিসসিলীসি শী চল সত ৯ ১.২ পিতা রাত ০ এড ওলি ৬ তিতা শািএলাগ একি এ তা ও ক ৭৮ ০৬ ০প পা পল এ পদ 

স্পন্সর এটি র্রিসর্র 

৪ আউম্ন বীজের কমে হয় না। সথের জন্য চাষ করিলে আরও কাক কাক 

বসান চলে। ইহাতে কপি বড় হয়। ফাকর্কাক বসাইলে বোধ হয় ৩ আউন্স 

বাজে কাজ চলিতে পারে। 

বড় বাধাকপি উৎপন্ন করিতে হইলে ১ বিঘায় ১৩০০ চারার অধিক বসান 

চলে না। ক্ষেতের ভিতর বায়ু চলাচলের পথ থাক। চাই, ক্ষেতের তিতর চল! 

ফেরার জন্ত রাস্তা! থাকাও আবশ্তক । এক বিঘায় ১৩০ হিসাবে এক একরে ৪০০৯ 

চারার অধিক বসিবে না। ডেনিস বল বাস্থগার লোফ জাতীয় ছোট বাধাকপি 

হহলে একরে ১২০০০ চার! জন্মাইতে পার। বায়। 

বাধাকপি অনেক রকমের আছে-_-এক রকম চীন। বাধাকপি 
আছে-_ইহাই বাধাকপির আদি পুরুষ বলিয়! বোধ হয়। 'ইহার পাতা আদৌ বাধে 
না এবং মধ্যস্থল আদে শক্ত হয় না। মানুষে ইহা শাক হিসাবে ব্যবহার করে। 

ইহ1 গবাদির প্রিয়থাছ্য। 

স্যাভয়*্কপির নাম ইহার পরই উল্লেখ করিতে হয়। ইহার পাতাগুলি 

কৌোকড়ান--এই কারণে ইহাকে কেহ কেহ কা ফ্রি কপি বলে। লম্বা কোণাকার 

এবং চেপ্ট। গোলাকার, ছুই প্রকার স্তাভয় কপিই দেখা যায়। ইহার 

স্বাদ ও আতঘ্রাণ অনেকাংশে ফুলকপির তুল্য । এমেরিকান কৌকড়া পাত। সবুজ 

রঙের স্তাতয় কপি প্রসিদ্ধ। আমাদের চাষীরা ইহার গুণের সম্পুর্ণ পরিচয় পায় 

নাই সেই জন্ত ইহার চাষে তত রত নহে। 

ধাধাকপি যত নিরেট, শক্ত ও ভারি হইবে ততই ভাল । জয়ঢাকের মত চেপ্টা, 

সম্পূর্ণ গোল এবং কোণাকার এই রকমের বাধাকপিই প্রসিদ্ধ। চেপ্টা কপির 
প্রতিকৃতি প্রবন্ধের আরম্তেই দেওয়। হইয়াছে । ইহাকে ইংরাজিতে ডমহেড কপি 

বলে।- সম্পূর্ণ গোল কপিকে বলহেভ কপি এবং লম্বা কপিকে কোঁণাকার 
কপি বলে। 

গোল কিন্ব। চেপ্ট। স্তাতয় কপির বর্ণ গাঢ় সবুজ, কোণাকার স্তাভয় কপির রঙ 

হরিদ্রাত সবুজ । অন্য সমুদয় কপির রঙ ফি'কে সবুজ । ইহা! ব্যতীত লাল রঙের 

বাধাকপি আছে। ইহাদের মধ্যে রেড ডাচ এবং লেট পার্পল কপিই উল্লেখযোগ্য । 

লাল রঙের কপিগুলি প্রায়ই চাট.নির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
বাধাকপিকে জলদী ও নাবী হিসাবে ছুইটি শ্রেণীতে বিভাগ কর] যায়। জলদী 

চেপ্টা জাতীয় বাধাকপির মধ্যে এমেরিকার রিডল্যা্ড ও ব্রা্দ,ইক এবং সটনের 

ইম্পিরিয়াল বাধাকপি উৎ্কৃষ্ট। এমেরিকার কোণাকার জলদী জের্পী ওয়েকফিল্ড 
কপি সর্বোৎক্ত। নাবী হিসাবে লার্জ লেট ড্রমহেভ, লেট ফ্রাটডাচ প্রস্ৃতি বাধা- 
কপির নাম করিতে হয়। / 



১৬০ রুঁধক-_আশ্বিন, ১৩১৮ [ ১২শখও। 
এ ২৪ সি ৬৫ উপ সত ভিলা কি সি উট সা জও 

কোণাকার 

কপি 

বাধাকপির মধো সুগার লোফ. কিম্বা সটনের লিটল্ জম এক হিসাবে সব্বোচ্চ 

স্থান অধিকার করিয়া আছে । এই ছুইটি কপিই ছোট আকারের, কিন্ত ছোট 
হইলে কি হয়,_ইহ। খুব নিরেট হয়, খাইতে সুমিষ্ট ও বেশ স্ুগ্বাণ আছে। বেশী 
পাতা ফেলিয়। দিতে হয় না। অনেকেই এই কারণে ইহাদের বড় আদর করেন। 

এক বিঘাতে অধিক কপি জমাইতে পারে বলিয়। চাবারাও ইহার চাষে অধিকতন্র 

লাভবান হয়। 

ভারতীয় কবি-সমিতি তাহাদের গোবিন্দপুর ক্ষেত্রজাত রিভল্যাগ বাধাকপি 

প্রদর্শন করিয়। কৃষি-বিভাগের ভূতপুর্বব ডিরেক্টুর ম্যাডক্স সাহেবের নিকট প্রশংসা 

পত্র পাইয়াছেন। কাণীপুর নিবাস সুদক্ষ চাষী প্রেমটাদ রিভল্যাণ বাধাকপি প্রদর্শন 

করিয়। কর্সিকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে উত্তম পারিতোবিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। 



৬ সংখ্য। ] চুণ-সার ১৬৯ 
কথ ল ভিন তীসছি লাস্ট তত শাসিত পতিত তত শিস তাত চশ্রা ট তি শী হজ তম আজ ৩ ৯ রা ও জন্খি পাপ, এস্সি। পোস্উিএর বউ পি স্ড জা ৮ সনি নাইম হছে হি টি 

চুণ-সার 

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় এফ, আর, এচ, এস, লিখিত 

জমিতে চুণ প্রয়োগ করিতে হইলে আমাদিগকে হুই, তিনাট বিষয় লক্ষ্য করিব 
চলিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে, 

0১) খুব আটাধুক্ত এটেল মাটিতে চুণ বিশেষ ফল প্র ; 
(২) নরম বেলে মাটিকে চাষের উপযুক্ত করিতে হইলে চুণই একমাত্র উপায় ; 
(৩) অন্রস বিশিষ্ট বোদমাটির 0)21))0১5) সংস্কার চুণ দ্বারাই হইয়া থাকে । 

নিতান্ত আঠাল এটেল মাটি চাষের উপযুক্ত নহে। সেই”মাটি সহজে গুঁড়া 
হয় না বা তাহার ভিতয সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। চুণ কিন্ব! চূর্ণাত্মক 
ক্ষার ব্যবহারে এরূপ জমির আঠ। ভাব বিনষ্ট হয় এবং উহা! তখন কর্ষণ দ্বার। গুড়! 
করিয়া চাষের উপযুক্ত কর! যাইতে পারে » তখন উহাতে জল প্রবেশের সুবিধা হয়। 

অত্যন্ত কঠিন মুত্তিকায় যেমন চাষাবার্দ চলে না, তেমনি নিরত্তিশয় নরম বেলে 

মাটিও চাষের নিতান্ত অনুপঘুক্ত। এই মাটির জলধারণ ক্ষমভা আদো নাই। 
এইরূপ মৃত্তিক। চুপ ব্যবহার দ্বারা চাষোপযোগী কর। যাইতে পারে। 

উদ্ভিহ্ম ও জান্তব পদার্থ বিশি বেদ মাটিতে উদ্ভিদের খাছ প্রচুর পরিমাণে 

সঞ্চিত থাকে, কিন্তু যতক্ষণ না! সেগুলি পচির1 উত্ভিদের খাগ্যের উপযুক্ত হয়, ততক্ষণ 
কাধ্যতঃ তাহাদের দ্বারা কোন উপকার হয় না। অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, 

এই বোদ মাটিতে অশ্রসের প্রাচুর্ধ্য থাকায় জান্তব বা উদ্ভি্জ পদার্থ পচনকারী 

জীবাণুগণ তথাঘ্ব তিঠিতে পারে ন। বা তথায় - অবস্থান করিতে পারিলেও কোন কার্ধ্য 
করিতে সক্ষম হয় না। চুণ জমির এই অম্নব্রস বিনষ্ট কলিয়। উদ্ভিদ শরীর পোবণে 
পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। 

চুণ দ্বারা উত্তিদ শরীর পোষণের 'প্রতাক্ষ কোন কার্ম্য ন৷ হইলেও ইহ] যে কৃষি- 
কন্মের একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় সার ভাহ। আমাদের চাষীরা বা সাধারণ লোকে 

কিছুতেই ধারণ। করিতে পাঁরে না। সুখের বিষয় এই ঘে, এ দেশের মাটিতে চুণের 
অভাব বড় অনুভূত হয় না. সেই জন্য কোন চাষী সাক্ষাত সম্বন্ধে জমিতে ঢুণ ন! 
দিলেও বড় কিছু ক্ষতি হইতে দেখা যায় না। কিন্তু চাষী মাত্রেরই জানা উচিত ষে, 
জমির প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তন করিতে চুণই একমাত্র অবলম্বন। ভারতবর্ষ 
কষি-প্রধান দেশ বটে কিন্তু কৃবি-বিবয়ে তন্বান্ুসন্ধান করিবার লোক এখানে নিতান্ত 

বিরল। সমস্ত রুবি-কার্যের ভার এখনও এদেশ্ে্দিরিদ্র কষন্দিগের উপন্ চাপাঁল 

২২ 
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আছে, স্থতরাং এদেশে কৃষির উন্নতি অতি সামান্তই হইয়াছে অথবা কোন উন্নতিই 
নাই বলিলেও বলা যায় । 

আমাদের দেশে জমির অভাব ছিল না, এখনও তত অতাব হয় নাই__তাই 

অকেজে। জমিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা তাদৃশ নাই কিন্তু লোকসংখা। বৃদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে নিশ্চয়ই জমির অতাব হইবে এবং নানা কারণে লোকের দ্বিন দিন এত অনাটন 

হইয়া পড়িতেছে যে, আর তাহাদিগকে আরধিনকাল নিশ্চিন্ত হইয়। থাকিতে দিবে 

না. এদেশের অধিকাংশ লোকের জমিই একমাত্র ভরসা স্থতরাং তাহাদিগকে 

জমির সদ্ববহার, সারের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিতেই হইবে। স্থতরাং চাষীগণকে 

আটাল এ'টেল মাটি, নরম অকেজে। খালিমাটিকে চুণ দ্বার সংশোধন করিয়া লইতে 

হইবে। জলা অকেজে। জমিতে ঢুশ ছিটাইয়! জলজ উদ্ভিদসমূহ পচাইয়। উহা ধান 
চাষের উপযুক্ত করিতে হইবে । কোন কোন ধান ক্ষেতে এক প্রকার ঝশঙ্জি কিথ। 

শেওল। জমিয়! উহাকে কাঞ্জের বাহির করির। ফেপিতেছে_ চাধীরা কি করিবে তাহ? 

ঠিক করিয়। উঠিতে পারে ন| তাহার বর্দি চুণের সদ্বাবহার জানিত তাহা হইলে 
সুক্ষ অবস্থায় সেই জমিতে চুণ ছিটাইয়া, বারবার চবিয় মাটি ভাঙগিয়] ঝাণাজি বা 

শেওল। মূল সমেত পচাইয়। ফেলিত ই জমিটি তখন সারধান হক্টত এবং তাহাতে 

অপেক্ষাকৃত অধিক ধান জন্মাইতে পারিত। চাবীর! যদ জানিতে পারে যে 

শুটিধারী শশ্তের পক্ষে চুণও উত্তম সার, তাহাদের যদি জ্ঞান জন্মায় যে 
ফল্ফরাস ও পটাসের ম্টায় চণও বৃক্ষের ফুল ও ফল প্রসবের সহ!রতা করে, যদি 

তাহাদের কেহ বুঝাহয়। দেয় যে, চুণ একট! সামান্য জিনিষ নহে-_ইহাঁর ব্যধহারে 

শস্ত শা পরিপুঞ্ ও পরিপক্ক হয় তবে তাহারা নিশ্চয় চু ব্যবহার করিতে অন্ুমাত্র 

সংশয় করিবে না। কিন্তু এ সকল তথোর কেইব। খেঁজ বাধে এবং কেব। 

তাহাদের বুঝায়? ব্যবসা বাণিজ্য চাধাবাদ যে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করা যাউক 

না__এসায়ন তত্বে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে তাহার বিশিষ্ট উন্নতি সম্ভবপর নহে, 

[কস্ত আমাদের দেশে কষি-রসায়নের তত্ব আলোচন। করিরা তন্বগুলি বুবিয়। 

চাখাগণকে বুঝবাহবার লোক বিরল। 

যাহা হন্ডক আমরা প্র পধ্যস্থ চুণ ব্যবহারের কেবল গুণই বর্ণনা করিয়াছি 

চ্ুণের সদ্বাধহার বুঝতে হইলে ঢুণ অনিয়মিত ব্যবহারে কি দোষ, তাহ ববিয়। রাখ 
তাল। রুক্ষাদিতে সদ্যজাত চুণ কদাপি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। ব্বক্ষগণ সছ্য- 

জাত চুণের তেজ সহা করিতে পারে না। সেই জন্ত চুণা পাথর পোড়াইয়। ব্যবহার 

না করিয়! অদগ্ধ অবস্থায় ব্যবহারে অনেক সময় উপকার দর্শে। চণ ব্যবহার ন! 
কবিয়া চুণ-প্রধান সার, জিপসম, খড়িমাটি, বা যার্ধল প্রস্তর চুর্ণ ব্যবহার করিলে 

৮ পরিচয় পাওয়। যায়৷ এই সমুদয়ে ছুণের তাগ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, 

শি এ জপ সি উন বিজি সি সিল উপ উপ ৯৬০ ছাদ নে 
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কিন্তু এ এইগু শিতে চুণের হ্যায় এত অধিক, তেজ নাই। নুতন চু চুণ অপেক্ষা পুরাতণ চব 

ব্যবহার করিসে বৃক্ষের কোন ক্ষতি হয়না । চুণের তেজ সহজে যায় ন। সেই জন্য 

পুরাতণ চুণ ব্যবহারে ফসলের যথেষ্ট উপকার হইয় থাকে । কিন্তু অত্যন্ত এটেল 

মাটিকে নরম করিতে কিন্বা অশ্রপাত্মক বোদ মাটির সংস্কার করিতে কিন্বা জলা 

জমির পুনরুদ্ধার করিতে সগ্যোা'ত তেজস্কর চুণ চাই। চুণ প্রয়োগে ভূমিতে সঞ্চিত 
উদ্ভিদ্র-খাগ্য সমুহ উদ্ভিদের খাগ্যোপযোগী অবস্থায় আসে, তখন উভিদগণ এ সকল 

থাগ্যবস্ত সহঞ্জে গ্রহণ করিতে পারে । এরূপ অবস্থায় ভূমিতে ঘণ ঘণ চুণ প্রদান 

করিলে ভূমির উর্বরতা একবারে বিনষ্ট হইয়। যায় । এই কারণে তিন, চারি বৎসর 
অন্তর চুণ ব্যবহার কর] বিধেয়। রসায়ন তন্বে বলে যে, ভূমিতে চুণ প্রয়োগ করিলে 

ভূমির এমোনিয়। ও পটাস বিমুক্ত হইয়া পড়ে, এই সময় ব্বক্ষগণ এই দুইটি সার 

পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে । এই ছুই সার পদার্থ কিন্তু অধিকমারায় বিষুক্ত 

হইলে এযোনিম্ব। উবিয়া যায় এবং পটাস জলে ধোৌত হইয়। নষ্ট হয়। এই কারণে 
জমিতে চুণ দিতে হইলে খুব সতক হইতে হয়। 

জমিতে চুণ ছড়াইবার একট পরিমাণ ঠিক কর] বড় সহজ নহে। কোন্ জমিতে 
কত চুণ আবশ্তক তাহ। ঠিক করিতে হইলে সেই জমির মাটিতে কি পরিমাণ চুপ 
আছে তাহা বিশ্লেষণ দ্বার! আগ্রেস্থির কিয়! লইতে হইবে। কিন্তু সাধারণ চাবীর 
পক্ষে মুত্তিক। বিএ্েষেণ একট। বৃহৎ ব্যাপার । খুঁজিয়। দেখিলে একট! সহঙ্গ উপায়ও 

করিয়া লওয়। যায়। জমি হইতে কিয়ৎ পরিমাণ মাটি আনিয়া, একট! পান্রে 

জলের সাঁহত গুলিতে হয় এবং ক্ষণকাল একট] কাটিদ্বারা তাহাকে নাড়িয়। মাটি 
জলে বেশ গুলিয়া গেলে এই জল আধঘন্টা থিতাইতে দিলেই সমুদয় মৃত্তিকার 

স্থলঅংশ জলের তলায় পড়িয়া যাইবে । এইবারে জলমধ্যস্থিত মৃত্তিকা একখান৷ 
ছুরির ভগ। দিয়। উঠাইয়। একথও সবুজ "ালটমস্” কাগজ দ্বারা চারি পাঁচ মিনিটকা'ল 

চাপিয়া রাখিবে। যদি সে মাটিতে চুণের ভাগ থাকে তবে সনুজ “লিটমস্” কাগঙ্গ 

লালবর্ণ ধারণ কর্সিবে। এইরূপে অগ্নাক্ত ব লবণাক্ত জমিও চিনিয়া লওয়া খিশেষ 
কঠিন কথ। নহে। অগ্লের বা লবণের অস্তিৰ পরীক্ষা করিতে হইলে সেই কাদা, লাল 
"্লিটমস্” কাগঞ্জে চাপিতে হইবে । ইহাতে লাল কাগজ সবুজধর্ণ ধারণ কারবে। 

মোটামুটি এইরূপে বুঝা যায় যে, মাটিতে অস্ত্রের বা লবণের ভাগ বেশী আছে । পিটমস্ 

(15001))03 1)710৮) বাজারে ছুষ্প্রাপ্য নহে । যে জমিতে চুণ নাই, তাহাতে চুপ 

দিতে হয়। কিন্তুকি পরিমাণ চুণ দিতে হইবে, তাহা হ্থির কর] মাটি বিগ্রেষণ ব্যতীত 
উপায়ান্তর নাই । মুক্তিক। বিশেষে প্রতি বিঘায় ছুই হইতে ছয় মণ চুণ ছিটাইতে 
হয়। চুণ মাটির উপর সমভাবে ছিটাইয়। জমিতে চাষণ্দিতে হইবে । সমভাবে না 
ছিটাইলে কোন স্থানে অল্প কোথাও বা অধিক চুণ গর্ড়িরা অনিষ্ট হইয়া থাকে। 



১২ _ক্কষক__আই্বিন, ১৩১৮" ১২শ গড । 
এসি পাটি রোস্ট সি সি পরি ৮৯ সি জী ত এসি শা এ ৩ তি তপি এসি পস্ি পি এপ্স এস ও এটি শন পি আত পাপিল এ আস এ ভি এক এক পট এটি বি জনি 4 ছি পাস পাপ তে তত শিস শত শীত জাগি এপ পদটি শি তিনি সপ শপ আনা |» পা পাটি জি 

পূর্বেই বশিয়াছি যে চুণ বহু পুর/তন হইলেও উহার তেজ সহজে যায় না। 
বহুকালের পুরাতন ছাদের ভগ্রাবশিষ্ট রাবিদ মধ্যে যে চুণ থাকে তাহাতেও জমির 
উপকার হয়। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে এইরূপ ছাদের বাবিপ মহা উপকারী । 

সগ্ভজাত চুপ ব্যবহার করিলে এই সকল উত্ভিদ-সমূলে মন্রিয়া যায়। আরজ চুণ 
প্রধান পর্বতগাত্রে ফার্ণ, মস, সিলাজেনিল। প্রভৃতি উদ্ভিদের জন্ম হয়। বাঙগলায় 

পুরাতন ভাঙগ। প্রাচীর গাত্রে এই সকল উত্ভিদও জন্মিতে দেখা যায়। গোলাপ 

গ1ছেও চুপাক্ঞ রাবিস্ শুকন। কাদা মাচির সহিত মিশাইয়া দিলে গোলাপের ফুল বড় 

ও ফুল অধিক হয়। মাটির সহিত চুণাক্ত রাবিস মিশাইয়া দোপাটি ফুলের গাছ 

লাগাইলে, দোপাটি ফুলে গাছ তরিয়। যায় এবং ফুলের 'তুলনীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ 
পায়। চুণের গুণ অনেক, দোষ অতি অল্প, তাই আমর ঢুণের দোষ দেখাইতে 

যাইয়া তাহার গুণের কথাই বলিতেছি। তবে কিনা জান! উচিত ফষে, এই জিনিষটা 
খুব তেজস্কর, যাহাতে দেওয়! যাইবে তাহারই তেজ বাড়াইবে। সেই জন্য 
জিনিবটাকে সময় বুঝিয়।, অবস্থ। বুঝিয়া একটু সাবধানে ব্যবহার করিলেই আশানুরূপ 

ফল পাওয়। যায় নতুব1 ব্যবহার দোষে অভাবনীয় বিপত্তি ঘটে । 

যদি দেখ যে নাইউ্রোজেন প্রধান গোশয়াদি সার পাইয়। বৃক্ষগণ একেবারে 
নাচিয়। উঠিয়াছে, উন্মত্তবৎ চতুর্দিকে ভালপাল। ছাড়িতেছে, ফুল ফল প্রসবের নামটি 

নাই, একটু চুণ বা সাধারণ লবণ প্রয়োগ করিলে বৃক্ষের অতি সত্থর তাহার প্রধান 

কাধ্যের কথা মনে পড়িবে, সে তখন হইতেই ক্রমশঃ সংযততাব ধারণ করিক়া 

অচীরে ফুল ফল প্রসব কার্য্যের জন্ত ব্যস্ত হইয়। পড়িবে! ঢু যে প্রত্যক্ষভাবে 
সকল ফসলে দিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। ফল্ষরস প্রধান সারেও চণের 

ন্যায় ফল যুল ধারণের ক্ষমত। বৃদ্ধি করে। হাড় চুর্ণ, বোন সুপার, জান্তব কয়লা ও 

এপেটাইট নামক খনিজ পদার্থতে চুণের পরিমাণ শতকরা ৩০1৪০ গুণ বিদ্ধমান 

থাকে। সুতরাং যে শস্তে এই সকল সার দেওয়৷ হইয়াছে তাহাতে আর নূতন 

করিয়। চুণ দিতে হইবে না। 

চুণ সার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলবার নাই। একট] কথ এখানে উল্লেখ 

করা৷ উচিত যে, চাষীগণকে ত চুণ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইল, কিন্তু 
তাহার! চুণের খরচ যোগাইতে পারিবে ত! যত কিছু তন্বকথা পালন কর ন! 

করা তাহাদের অবস্থার উপর নির্ভর করে । পোড়। চুণের € 1১1)11)6 1111)0) দান 

অধিক সুতরাং তাহ! সকলে ব্যবহার করিতে পারিবে কি না সন্দেহ । ঢতয়ারি 
সিলেট চুপের মূল্য সময় সময় ৮০২ টাকায় এক শত মণের কম নহে । কাট-নী চুণও 
৯০২ কিন্ব। ৫*২ টাকার “কমে এক শত মণ পাওয়া যায় না। ইহা কলিকাতার 
বাজার দর। সুদুর পঞ্জিগ্রামৈর দর আরও অধিক এবং তথায় বহিয়। লইয়। 

সি এছ 



৬ সংখ্যা।] চণ-সার ত ১৭৩ 
পে শপ পি ক পরি পিন ছি ক ০৮ পানি 

যাইবার খবুচও অনেক নিক নি সমুদয় চুপ অপেক্ষ। 1 খুউং চু তিনি 

11179 56016) বা চুনা পাথর ব্যবহার করিলে অনেক অল্প খরচে হয়| ২০২ কিন্ব। 

২৫২ টাকায় ১০০ শত মণের অধিক পাথর মেলা সমন্ভব। পোড়া চুণ অপেক্ষা 
চুণ। পাথরের যূল্য কম, ইহার তেজও কম, ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং মাটিতে 
ধারে ধীরে কাধ্য করে। এই প্রকারে চুণ ব্যবহারে মাটি শান্র নিস্তেজ হইয়াও 

পড়ে না। ঘুটিং পাথর যে ভাবে বাজারে খরিদ করিতে পাওয়! যায় সে ভাবে 
কিন্ত জমিতে দিলে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। পাথর গুড়া করিয়া ছণাকিয়। 

ব্যবহার করাই প্রশস্ততর । যেখানে আশু কোন কার্ধ্য সাতে হইবে বা পতিত 
জমি উদ্ধার করিতে হইবে সেখানে পোড়া চুণ ব্যবহার করাই আবশ্তক। অনেক 

সময় বঙ্গদেশে জশি দীর্ঘকালের জন্য বিলি হয় না ব। জমিতে আবাদকারী প্রজার 

কোন স্থায়ী সন্ত নাই, সেখানে পোড়া চুণ ব্যবহার করিয়া ছুই তিন বৎসরের 
মধ্যে ফসল দ্বার জমির সমস্ত উপসন্ব ভোগ করিয়। লওয়৷ মন্দ যুক্তি মছে। 

আমরা নিতান্ত নিঃস্ব কষককুলের জন্ত অন্য ব্যবস্থাও কারতে পারি। পল্ি- 

গ্রামে যে সব গো-ভাগাড় থাকে, তাহ] হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া]! আনিয়। নিজ 

ক্ষেত্রে অ/লাইয়া এ সমস্ত গো-হাড় চুর্ণ করিয়া, সেই হাঙচুর্ণ বাবহার করিতে 
পরামর্শ দিই। ইহাতে একটি প্রধান ফস্ফরাঁস বিশিষ্ট সার ব্যবহার কর! হইল, 
অথচ সঙ্গে সঙ্গে চুণের অনেক কার্য হইতে লাগিল । শামুক চুর্ণেও চুণের কার্য 

বেশ হয়। আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ হাড়চুর্ণ বিদেশে চালিয়। যাইতেছে, 

যদি আমাদের দেশের কৃষকের] এই কেবল মাঝ হাড়ের সদ্যবহার করে, তাহ! 
হইলে তাহাদিগের জমির সারের জন্য অনেক উদ্বেগ কমিয়। যাইবে এবং চুণ 
কোথায় পাওয়। যাইবে বলিয়া অন্বেষণ কিয়! বেড়াইতে হইবে না। 

চুণের আরও ছুই একটি গুণ আছে-জমি হইতে শামুক, গেড়ি, গুগলি 

তাড়াইতে হইলে চুণের মত এমন জিনিষ আধ নাই। চুণে পচ। ও ছূর্গন্ধযুভ্ত জল 
'সুপরিষ্কত হয়। জলে চুণ দিলে ইহাতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকিলে, তাহ! 

মরিয়া যায়। জলার পচ। জলই ম্যালেরিয়া আবাসভূমি। এই সকল জল৷ 

চুণদ্বার। উদ্ধার সাধন করিয়া চাঁষে লাগাইতে পারিশে ম্যালেরিয়াগ্রন্ত বঙ্গভূমে 

একট] মহছুপকার সাধন করা। হয়। 
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১৭৪. কুষক- আশ্বিন, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড 
শি পপ সরল পির এসি আপি কপ স্পা ৮৮৩ সা 

কৃষকের বাদ্িমাসী কাজ 
( মালদহের প্রথানুষায়ী শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত ) 

বৈশাখ 
বর্ম'র ফসলের চাব কিয়ৎ পরিসাণে স্থানে স্থানে ফান্তন, চৈত্র মাসেই আরস্ত 

হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, এই মাসে আর বিলম্ব না করিয়। শেষ করা উচিত । 

বৃষ্টির অবস্থ! বুঝিয়। জমিতে লাঙ্গল দিয়! আশু ধান্ঠ, পাট, ভুট্টা, অরহর, ডেকঙ্গোভাটা, 
নটে শাক, আদ, হলুদ” মেটে আলু, শশাক আলু ইত্যাদির আবাদ করিবে। 

উহাদের চারা জন্মিকে ক্ষেত্র পরিফার রাখা, গেড়ার মাটী খুঁড়িয়া দেওয়া এবং 
যে সকল স্থানে জল সেচনের আবশ্যক বিবেচিত হয়, তথায় জল সেচন করিবে । 

বেগুনের চার! প্রস্তত জন্য বীজ পাতে” দিবে । ধীাহারা গ্মীযাদির কলম 
করিতে ইচ্ছুক, তাহার! টবে চার। গাছ তুলিয়া রাখিয়। দ্িবেন। এই মাসে কোন 

কোন স্থানের আমর পাকিতে আরম্ভ হয়। 

জ্যৈষ্ঠ 
বৃষ্টির সুবিধ। বুঝিয়। বৈশাখ মাসে যে সকল বর্ধাতী ফসঙগ্গের আবাদ কর 

হইয়াছে, এই মাসে সেই সকলের তদ্বির ও পাইট করাই কবকের প্রধান কাঞ্জ। 

বদ্দ অনাবৃষ্টি কিন্ব। কোন অস্থবিধা বশতঃ €বশাখ মাসে সেই সকলের আবাদ 

আরম্ভ না হইয়া থাকে, তবে ঠজ্যষ্ঠ মাসে তাহ। করিতে হইবে । শ্রীক্মকালে 

যে সকল ফলবৃক্ষের ফল পরিপক হয়, তাহাদের চার! জন্মাইতে হইলে, এই 

মাসে টাটক1 বীঙ্গ রোপণ করিবে । বেগুনের চার! প্রস্তত হইয়। থাকিলে রোপণ 

করিবে। গুল কলম করিতে হইলে বগ্তির অবস্থা দেখিয়! কলম করিবে এবং 

জোড় কলমওাাঁবাধিবে। এই মাসে গুটার অঅ বেশ পাকিয়া উঠে, কলমের মধো, 

গোপালভোগ পাকিতে আরস্ভ করে। পুরাতন কল! বাগানের গোড়। পরিক্ষার, 

মাটী ধরাইয়! দেওয়া এবং ছোট ছোট তেউড় তুলিয়া নূতন কল। বাগান করিবার 
প্রশস্ত সময় । হৈমস্তিক ধান্ বোপণ জন্ত বীঁজক্ষেত্রে বীক্গ ছড়াইবে। 

আধাঢ় 
এই মাসেও পুরাতন কলার ঝাড় হইতে তেউড় তুলিয়৷ নুতন জমিতে বসাইতে 

পার। বায়। চাব্রা। জন্মাইবার জন্য ' আতর. কাটালাদির স্মপুষ্ট বীজ এই মাসেও 
রোপণ করিতে পার। বায়। , আনারসের চার। পুতিবে, মরিচের চারা জন্মাইবে, 
পাপন আপা সপ পাশা পিস পশলা আছ ৯ 

০ পাতে] দিবেসবপন করিবে। 1 ২৪ পহঞ্রগণায় ভাদ্র মাসে জোড় কলম বধ। হয়। 

সস সপ সস - ৭৮ শপ সী ০ সপ পাসে স্পেস অপ পপ জপ ০ সর তি হজ সস রর বস, 



৬ঠ সংখ্যা । ] কৃষকের বারমাসী কাজ ১৭৫ 
নিম্ন তি পদ তত এ জ পা এক তন ক উিজিশাছ তি 

নারিকেলের চারা হাপর হইতে তুলিয়। স্থাবীরূপে জমিতে বসাইবে। বড় বড় 

বৃক্ষের চারা যে সকল কান্তিক মাসে “খাসিয়া” করা (মুল শিকড় কর্তন) আছে, 

তাহ! নাড়িয়া পুতিতে হইলে এই সময়ে পুতিবে। বড় বড় ফল বৃক্ষের গোড়ায় 
আইল বাধিয়া, এই মাসে বর্যার জল খাওয়াইবে। নূতন কৌড় হইলে ৰাশ বাগান 

যন্রপৃর্ণক রক্ষা করিবে, যেন গবাদি জন্ততে ভাঙ্গিয়! নষ্ট করিতে না পারে; নূতন 

বাশ বাগান করিতে হইলে এই মাসে শিকড় সহ তুলিয়! বাশের গোড়। পুতিবে। 

ফজলী ইতাদি সকল প্রকার কলম আম্রই এই সময় পাকিয়া উঠে। জাষ্ঠ 

মাসে জোড় কলম বা গুল কলম করিবার সুবিধ ন1 হইলে এই মাসে শেষ কর। 

কর্তব্য। হৈমস্তিক ধান্যের চার] রোপণ করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট "ময় । 

| আবণ 

এই মাসে বর্ষ প্রবল থাকে বলিয়া কোন প্রকার নৃতন ফসলের আবাদ হয় না, 

তবে €হমন্তিক ধান্যের চারা রোপণ করিতে পারা ধায় । পাট পচাইবে ও কাচিবে। 

রোপণের স্ুবিধ। থাকিলে পাটের জমিতে হেমস্তিক ধান্ের চ!বরা রোপণও করিবে । 

নিয় জমির আশু ধান্ত এই মাসে পাকে । আদা, হলুদ, বেগুন প্রভৃতির গাছের 

গোড়ায় কোদাল দিয়া মাটী ধরাইয়। দাড় বাধিয়া দিবে। ইচ্ষু গাছের নত পত্র 

গুলি দ্বারা তিন চাবিটী গাছ একত্র করিয়া বাধিবে। লঙ্কাখরিচের চারা এই 

মাসে রোপণ কর! যায়। কোন গাছের গোড়ায় জল না বসে, তাহার উপায় 

করিবে । কতিপয় পুষ্প বৃক্ষের ও ফল গাছের ডাল ছাটয়। দেওয়া বাইতে পারে । 

ভাদ্র 

এই মাসেও বর্ধ।র শেষ হয় না। এজন্য হৈমস্তিক ধান্ের চারা এই মাসেও 

রোপণ করে। টবে কিন্ব। গামলায় ফুলকপি ও বাধাকপির চার প্রস্তুত করিবে। 

লাউয়ের বীজ বোপণ করিবে । চার। জমাইবার জন্ঠ হাপরে উত্তম ঝুনা নারিকেল 

বসাইবে। এই মাসে আশুধান্ত কাটা ও ঝাড়া শেষ হয়। উচ্চ জমির আশ্ুপান্টই 

এই মাসে পাকে । আধখিন মাসে যে সকল ফসলের আবাদ আরন্ত হইবে, তাহাদের 

জমি প্রস্তত ও তাহাতে সার দ্িবে। বুষ্রি বদ্ধ হইলে আশিনের প্রথমার্ধেই তামাক 

বীজ পাতে। দিবে এবং আলু বীঙ্গ বপন করিবে । মাসক্লাই, ঠিকুরী কলাইও 
এ সময় বপন করে। 

আশ্বিন 
বর্ধার শেব হইলেই যাবতীয় রবিশস্তেব্র আবাদ আরম্ভ হয়, ভাদ্র মাসে বর্ধার 

অবসান হইলে আশ্বিন মাসে অনায়াসে চ।ৰষ আবাদ চলিতে পারে। কিন্তুযে 

বৎসর আখিন মাস পর্যস্ত বর্ধ। থাকিবে, সে বৎসর ঝাঙিক মাসে ববিশশ্ের আবাদে 

প্রবৃত্ত হইনে। আবাদ আগ্রম আরম্ভ হইলে ফসলও অগ্রিম পাওয়। ধায় এবং 



১৭৬ কৃষক-_ আশ্বিন, ১৩১৮ ্ ৪ খণড। 
শে উ সক কচ ০ এ এটি তাক শা এ শখ লা লন সত লাশ 5 চি ভন্ড তা কন লা ৯ ক্স পাতি শা কাটি জা শি সাদি শি শ্াতি জা প্রা স্* ৮৯১ এসি সস কান্ত এ পরিজ পনি জা জি সি শাস্ি শী লি জা লি 

অগ্রিম ফসলে লাভও অধিক হয়, কিন্তু বর্ষা থাকিলে ৫ স্ স চেষ্টা কখনই, সফল হইতে 

পারে না। এই সময়ে সর্বপ্রকার কপি, রাঙ্গ। আলু, গোল আলু, উচ্ছে, পটল, 

পলা, মূলা, শালগম, গাজর, কড়াইস্"টী, পালম, সীম, মানকচু, ভয়ে শসা, যব, 
গম, সরিষা, ছোলা, মটর, মুগ, মন্থরি, খেঁপারি, ধনে, মেথী, মৌরী, তাষাক 

প্রভৃতির বীজ বপন করিবে । ঘেসকল গাছে জোড় ব গুল কলম করা হইয়াছে, 

সেই সকল কলমের জোড়ের ব! শিকড় গজাইবার অবস্থা বিবেচন। করিয়। 

কাট দিবে। 
কান্তিক 

বর্ষ শেষ হেতু যদি সুবিধা মত আশিন মাসে উপরোক্ত রবিশন্ত গুলির আবাদ 

ন। হইয়। থাকে, তবে কাটক মাসে করিতে হইবে । আর হইয়। থাকিলে তাহাদের 

ক্ষেত্র খুঁড়িয়। ও নিড়াইয়। দেওয়া, আবশ্তঠক মত জল সিঞ্চন করা প্রভৃতি যাহার 
প্রতি যেন্ধপ ব্যবস্থা তাহা করিবে । বর্ধার জল খাওয়াইবার জন্য যে সকল ফল- 

বৃক্ষের গোড়ায় আইল বান্ধিয়া রাখ! হইয়াছিল, কান্তিক মাসে তাহ। ভাঁ[ঙগয়। সার 

মিশ্রিত নূতন মৃত্তিক। দ্বার] গোড়। ঢাকিয়া দিবে, ফল ও ফুলের উগ্ভানস্থ যাবতীয় 
বৃক্ষের গোড়ার মুত্তিক খুঁড়িয়া দিবে । যে সকল জোড় ও গুল কলমে কাটান 
দেওয়া আছে, তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া নামাইয়া লইবে। এই মাসে কদলী 
বাগানের আর একবার সংস্কার আবশ্যক এবং ইচ্ছা! করিলে এখনও ছোট ছোট তেউড় 

তুলিয়া লইয়] নূতন কল! বাগান কর। যাইতে পারে। আম্রার্দি বড় বড় গাছ 

ও কলমের চারা এই মাসে ক্ষেত্রে স্থায়ারূপে রোপণ করিতে হয় এবং কতকগুলি 

আগামী আবাটে রোপণ জগ্ত “খাসিয়।” করিয়। রাখিবে। 

অগ্রহায়ণ 

কাক্ক মাসেই অধিকাংশ ববিশস্তের চাষ ও দেশীয় এবং বিদেণীয় শাক সব্জী 

প্রস্তির বীজ বপন কার্য্য শেষ করা উচিত, বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ঘটিলে এই 
মাসেও ফতক চাষ চলিতে পারে, কিন্তু নাবি ফসলে তেমন সুবিধা ও লাভ হয় না। 

কুপি ও আলু গাছের দাড়া বান্ধিবে। যেনুতন জমিতে চেত্র বৈশাখ মাসে হলুদ 

রোপণের মনস্থ আছে, তাহা একবার কোপাইয়া রাখিবে। উচ্চ জমির হৈমস্তিক 

ধান্য এই মাসে পাকে, কৃষকের। তাহ। কাটিবে ও ঝাড়িবে। 

পৌষ 
এদেশীয় কৃষকদ্দিগকে পৌষ মাসে প্রায় কোনও নৃতন কৃষিতে প্রন্বস্ত হইতে 

হয় না। কারণ এই মাসে কোন প্রকার শম্ত ব৷ শাক সব্জী রোপণের উপযুক্ত 

সময় নহে। নিয় জলাভূমির ধান্য এই মাসে পাকে উহ কাট। ও বাড়াই ক্কষকের 
প্রধান কার্য । এতত্তিন্ন কাঙিক ও অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল ফপলের চাষ হইয়াছে, 



শ্ষ্ঠ সংখ্যা ্  ছুভিক্ষে খান্ত ্ ১৭৭ 
৭ পরান পরা তি পিস রি ৮ এপি পাস এসসি এসি এল রে জজ সহ, ক ছি আও ভি পি 

আবশ্যক মত তাহ হাদের পাইট করিতে হইবে৷ | তামাকের ডগা, ফেব্রু, ও ছোট 
পাতা ভাঙ্গিয়। দিবে। আলুর গোড়া খুশড়িয়া কতক আলু তুলিয়া! লইবে। 

| | মাঘ 
এই মাসে বৃষ্টি হইলে সুবিধা বিবেচন। করিয়া লাঙ্গল ও কোদাল দ্বারা ভূমি 

খনন করিবে, জমিতে সার দিবে । উত্তম বীজ প্রস্তত জন্য মূল। ও বীট পাঁলমের 

অগ্রভাগ কাটিয়া রোপণ করিবে । সর্ষপ, মৌরী, ধনে প্রভৃতির গাছ তুলিয় শস্ত 
সংগ্রহ করিবে । ইক্ষু কাটিয়া মাড়িতে আরম্ভ করিবে । ফুল ফুরাইয়া গেলে ফুল 

গাছের ডাল কাটিয়া ফেলিবে। আদা, হলুদ প্রভৃতি তুলিবে, ধান কাট হইয়! 
গেলে নাড়া সংগ্রহ করিবে, কতক আগুন লাগাইয়া জমি পোড়াইয়া উর্বরত। বৃদ্ধি 
করিবে । তরমুজ, খরমুজ, থেড়ে, ফুটী, উচ্ছে, ভূষ়ে শস। প্রসৃতি এই মাসে বপন 

কর! যাইতে পারে । 
ফাল্গুন 

মাঘ মাসে জমি খোঁড়া ও সার দেওয়। ন। লইয়া থাকিলে, এই মাসে করিবে । 

ইক্ষু ডগ কাটিয়। বীজের জন্য হাপরে বসাইবে । যব, গম, তামাক প্রভৃতি রবি- 

শস্য গুলি পাকিলেই কাটিয়া সংগ্রহ করিবে । এই মাসে আম্রাদি বৃক্ষ সকল মুকুলে 

সুশোভিত হইবে । যে সকল কান্তিক মাসের রোপিত নূতন কলমে মুকুল বাহির 

হইবে, তাহাতে জল ঢালিয়। মুকুল নু করিয়। ফেলিবে, নচেৎ গাছ নিস্তেজ হইয়! 

ঘাইবে। উর 

ফান্তন মাসেই অধিকাংশ রবিশস্ত উঠিয়া যায়। যাহ! অবশিষ্ট থাকে এই মাসে 

সংগ্রহ করিবে । সুবিধা বোধ হইলে কতিপয় বর্ধাতী ফসলের আবাদ এই মাসেই 

আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ নিয় জমীর পাট এই মাসেই বপন করিবে । বাশের ঝাড় 

আগুনে পোড়াইবে । বৃষ্টির সুবিধা বুঝিয়া অন্যান্য চাষ আবাদ কার্ধতয করিবে। 

নচেৎ চেত্র মাস ক্ষেত্রের একরূপ বিশ্রাম অবস্থা! বলিতে হইবেক । 

ছুর্ভিক্ষে খাচ্য * 

চারিদিকে এবার অনাবৃষ্টিব কথ। শুনিতেছি। ১৮৭৭ খুষ্টান্দে পশ্চিমাঞ্চলে ইহা 

অপেক্ষা ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, সে বৎসর আমি সাহারাণপুর হইতে দিল্লী 

অভিমুখে গমন করিতেছিলাম। কখন যমুনার এ পার দিয়া, কখন যমুনার ও পার 
সপন আপিল আপ পাললাশি পাশা ৭ শিশিশ চুসে 

০ জীত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, প্রবন্ধ হইতে স্ষলিত | 
ত্৩ 
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দিয়! ভ্রমণ করিতেছিলাম। কুরুক্ষেত্রের নিকট পানিপথ হইতে যমুনা! পার হইয়। 
মজঃফরনগর জেলায় উপস্থিত হইলাম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অন্নাভাবে সে বৎসর 

হাহাকার পড়িয়] গিয়াছিল কিন্তু এ স্থানে ছুর্ভিক্ষের বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখিলাম 

লা। বৃষ্টির অভাবে সে বৎসর বর্ষাকালে খরিফ ( জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি ) 
শঠ্েন্র খাঞ্জ লোকে বপন করিতে পারে নাই। কিন্তু এখানে দেখিলাম যে, 

গ্রতি কূপের চারি পার্খে ঘোর হরিত্বর্ণের এক প্রকার ফসল হইয়। আছে। দিজ্ঞাস। 

করিয়। অবগত হইলাম যে, এ ফসলের নাম গাজর । ছূর্ভিক্ষের সময় গাজরের মূল 

ভক্ষণ করিরা জীবন ধারণ করিতে পারিবে সে জন্য যে স্থানে জল সেচনের শ্ুযোগ 

আছে, সেই স্থানে লোকে অতি যত্রে ইহার চাষ করিয়াছে । এ স্থানের কৃষকের 
অর্ধকাংশ জাঠ। অতি পরিশ্রমী জাতি বলিয়া ইহা] প্রসিদ্ধ । দুর্ভিক্ষের সময় 

প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত জাঠেরা এই উপায় বাহির করিয়াছে । তাহাদের 
দৃষ্টান্তে গুজর প্রভৃতি অন্ঠান্ত জাতিও গাজরের চাষ করিয়াছে । 

যে সমুদয় উত্তিদের মূল (ব৷ মূলের ন্যায় পদার্থ) লোকে ভক্ষণ করে, চাষ করিলে 

ধান্ত গোধুম অপেক্ষা তাহাতে অধিক ফসল উৎপন্ন হয়। যে এক বিঘ। ভূমিতে দশ 
মণের অধিক গম হয় না, যত্র করিলে তাহাতে পঞ্চাশ হইতে একশত মণ পর্য্যন্ত 

গোল আলু উৎপাদিত করিতে পার] যায়। আলু ঠিক মূল নহে; যাহ] হউক এ স্থানে 

মূল বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। মুলা, আলুয়া, সুতনি, শকরকন্দ বা রাঙা আনু ও 
অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় । আয়রলগ্ দেশে গোল আলু মানুষের প্রধান খাদ্য । 

বেহার অঞ্চলে স্থৃতনি ও আলুয়৷ খাইয়া লোক কিছুদিন প্রাণ ধারণ করে। গাজর 

কিন্তু সেরূপ স্ুুখাগ্য নহে, ইহার পরিপোবণ শক্তিও অপেক্ষারুত অল্প! কিন্তু ইহার 

চাষ কষ্টসাধ্য নহে। কোন রূপে ছুই তিন মাস প্রাণ বাচাইবার জন্তঠ লোকে ইহার 
চাষ করিয়াছিল। 

এক বিঘাতে কত গাজরের মূল উৎপন্ন হয়, তাহ। দেখিবার নিমিত্ত আমি 
একখানি ক্ষেত খুড়িয়। ফেশিলাম। ওজন করিয়া"দেখিলাম যে এ'স্থানের এক 

বিখাতে ( আমাদের তিন বিঘাতে ) ৩৬* তিন শত বাটি মণ গাজরের মুল উৎপন্ন 

হইয়াছে, তাহ। ব্যতীত গাজরের গাছও অনেক জন্মিয়াছিল। গরু বাছুর আহ্লাদের 

সহিত ইহা ভক্ষণ করে। জাঠ কৃবকদ্দিগের মুখে শুনিলাম যে, আরও অধিক 

পরিমাণে লোকে এ দ্রব্যের চাষ করিত, কিন্তু বীজের অতাবে তাহা করিতে পারে 

নাই। সচরাচর অতি অল্প পরিমাণে ইহার চাষ হইয় থাকে, সেজন্য অধিক 

পরিমাণে কেহ ইহার বীজ রাখিয়। দেয় না। 
আরও পূর্বদিকে আম্মি আপিয়া দেখিলাম যে, ছুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দেহ 

বালক বালিক1 সকলের হাতেই ছুই একটি গাজর । আলিগড় জেলায় সিকন্দ্রারাও 
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' নামক স্থানের নিকট বৃহৎ একখানি গ্রাম আমি লোক জনের সহিত রাক্রি ছুই 
প্রহরের সময় ঘিরিয়! ফেলিলাম। পুর্ধদিন সে গ্রামের প্রতিজন কি থাইয়! দিন- 

পাত করিয়াছিল, আমার লোকের তাহার বিবরণ লিখিয়। লইতে লাগিল । গণন।! 

শেষ হইলে আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, সে দিন এ গ্রামের প্রায় অর্দজেক 
লোক কেবল মাত্র গাজর খাইয়! প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। এক চতুর্থভাগ গাজর ও 

তাহার সঙ্গে জোয়ার প্রভৃতি কোনরূপ শস্তের রুটি খাইয়াছিল। বাকী অবস্থাপন্ন 

লোকের! রুটি খাইয়াছিল। 
আমি যাহা দেখিয়/ছিলাম ও শুনিয়াছিলাম কৃষি-বিভাগের কর্তা বক সাহেবকে 

তাহ। জানাইলাম। সমুদয় তত্ব সব্রকারি গেজেটে প্রকাশিত হইল। কয়েক বৎসর 

পরে অনাবৃষ্টি বশতঃ রায়বেরেপি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইল। রোহিলখণ্ড 

হইতে গাজরের বীজ আনিয়া ক্ষকগণকে বিতরণ করিঞগ্ডে আমি সহায়ত। 

করিয়াছিলাম। প্রথম সে স্থানে কূপের অভাব হইল, তাহার পর কুপ হইতে জল 

তুলিবার নিমিত্ত চর্মনির্মিত পুরের অভাব হইল । যাহ। হউক যথাসাধ্য গাজরেবু 
চাব করিয়া সে বৎসর ছুর্ভিক্ষে অনেকের প্রাণ ব্রক্গা হইয়াছিল। পশ্চিম অঞ্চল 

হইতে আমি চলিয়া আসিলে আর এক বৎসর ছুভিক্ষের চচনা হইয়াছিল। পশ্চিম 

প্রদেশে বীঞ্জের অভাব হেতু বটে, গভর্ণমেন্ট এবার বিলাত হইতে গাজরের বীজ 

আনিতে চেষ্টা করিলেন। গাজর, মূলা, গোল আলু প্রস্ৃতির বাজ কার্তিক মাসে 

রোপণ করিতে হয় ।॥ কিন্তু ছুর্ভাগ্য বশতঃ বীঞ্জ বিলাত হইতে মাঘ মাসে এ দেশে 

পৌছিল, সে জন্ত চেষ্টা বিফল হইল । 

বঙ্গ দেশের লোক প্রাণ গেলেও গাজর থাইবে না, স্থুতরাং এ প্রদেশে ইহার 

চাষের পরামর্শ দেওয়। বৃথা, কিন্তু এ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে আলুর চাষ হওয়। 
কর্তব্য । বিশেষতঃ ছুর্তিক্ষের বৎসরে উচ্চ দোয়'াস ভূমিতে, যে স্থানে জল সেচনের 
উপায় আছে, সেই স্থানেই আলুর বীজ বপন করা কর্তব্য। শালরূপে সার দিয়া 

বিশেষরূপে যত্র করিয়া যাহাতে অধিক পরিমাণে আলু উৎপন হয়, সে চেষ্টা কর! 

কর্তব্য । আলু খাইয়। মানুষ অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারে । আমি বখন 

শিল্প সমিতির সম্পাদক ছিলাম, তখন নানা স্থানে আলুর চাষ প্রবর্তন করিতে চেষ্টা 

করিয়াছিলাম। অনেক স্থানে বীজও প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমার যত্র বিফল 
হয় নাই। পুর্বে যে সকল স্থানে আলুর চাষ ছিল না, এখন সেই সকলস্থানে ইহার 
চাষ হইতেছে। কিন্তু ইহার চাব আরও বিস্তৃতভাবে হওয়। আবশ্ত ক। 

৪ "রত ০ এ “তারে ারিরবারাহিরি নার হাহা 
হাজার ওর” খারা 

পাটি প:-৩৫ এজাহার ৯. 

কাখিরশনি।..-সা [হে (পেস্ার কলেজের দনীক্ষে জীন দংসভস্থবিদ, খঙ্গবাস। 
কপেছেন ্িশিপাল হয়ুভ জি, সি বক্স, এষ আ প্রথা ত ! ুষক অআকিল। 



শত কতা সই ৯১ তি জলান্সএট সিএ টা প৯ এটা ই ভা উজ বশত সি তা ছিপ টি দি রি সরি রি 

১৮০ কলুষক- -আহখিন, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 

সরকারী কষি সংবাদ । 
০ কিল 

ফালকঝ্স বা বিলাতি তিসির শণ-_ 
ইহা আমাদের তিসি ও মসিনার আসের তুল্য । বিলাতি 

তিসির আস ৩ ফিট পধ্যস্ত লত্বা হয়। ইহার গাছে বেশী শাখ। প্রশাখ। হয় না, আস 
নরম হয় এবং গাছে অধিক বীজ হয়ন্বা। দেশী তিসির আস মোটা, তঙ্গপ্রবণ। 

পাটের ম্তায় তিসির অশাসও পচাইয়! বাহির করিতে হয়। প্রতি একরে ৩২ 

হইতে ৫ মণের অধিক আস পাওয়া যায় না। আশসের তারতম্যের জন্য দামের খুব 
তফাৎ হয়। ১৫২ টাকা হইতে ৬০২ টাক1 মণ তিপসির শণ বাজারে বিক্রয় হয়। 

কিন্তু ভারতীয় তিসির শণের মূল্য প্রতি মণ ৩০৭ টাকার অধিক কখন হয় নাই! 
তিসির আস ভাল এবং লম্বায় বড় করিতে হইলে ভাল জমিতে তিসি বোনা ও 

জমি ষাহাতে সরস থাকে তাহার বন্দোবস্ত কর] কর্তব্য । 

তিসির আস ব্যতীত অন্ান্য আদ লইয়া'ও পরীক্ষ। চলিতেছে ; তন্মধ্যে বেড়েলা, 
জব! জাতীয় বিষ্লি ও মেস্তা পাট উল্লেখযোগ্য । এই সকল পাটের কিন্তু 

পরীক্ষ। খুব আশাপ্রদ বলিতে পার যায় না। 

বঙ্গে তুলার আবাদ-_ 
ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত ৬০,২৩৮ একর জমিতে জলদি 

তুলার আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষে এমন দিনে ৩৪,৬১৪ একর পরিমাণ মাত্র জমিতে 

জলদি তুলার চাষ হইয়াছিল। এই সময় নাবী তুলার জমির পরিমাণ ২৮৪৩২ 
একর মাত্র। তৎপুর্ধে বৎসর ইহ। অপেক্ষা অধিক জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল, 
এই সময়ের মধ্যে ৩৩, ৩৮৮ একর পরিমাণ জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছিল । 

বঙ্গের ইন্ষুর চাষ_১৯১১ 
বিহারে প্রচুর ইক্ষু জন্মে। বিহারের পরই 

বর্ধমান, বাকুড়া, হাজারিবাগ এবং মানভূমে ইচ্ছু চাষের পরিমাণ অপেক্ষার 
অর্ধক। আঘথ বসাইবার সময় হইতে এ পর্যন্ত আখ চাষের অবস্থা ভাল। 

বর্তমান বর্ষে আখ চাষের আবাদী জমির পরিমাণ ৩৪০,৩০০ একর, বিগত বৎসর 

অপেক্ষা ৬,০০০ একর অধিক। 

ফসলের পরিমাণ পনেরো আন! হইবে বলিয়। আশ। করা বায়। 

বর্তমান বর্ষে খেজুর গুড় ১,৩৩২,১০০ হন্দর এবং তালের গুড় ১৩,২৭* হন্দর 

উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশ। কর যায় । 



৬ সংখ্যা । ] সরকারী কৃষি সংবাদ । ১৮১ 

পুর্ববঙ্গে ও আসামে তিলের চাষ__১৯১৯ 
: এখানে তিল ছুইবার জন্মে 

এক গ্রীঘ্মের সময় চৈত্র হইতে ভাদ্রের মধ্যে, দ্বিতীয় বার হৈমন্তিক ধানের সহিত 

শীতকালে । মৈমন্সিংহ এবং পাবন। জেলায় তিলের চাষ অধিক। সাধারণতঃ 
একরে ৪ হন্দর তিল উৎপন্ন হয় ধরিয়া লইলে সমগ্র প্রদেশে ২৫,১০০ টন তিল, 

উৎপন্ন হইবে বলিয়। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এক হন্দরের ওজন 

বাঙলায় ১ মণ ১৪ সের । 

টেক্সাসে উচ্চ জমিতে ধানের চাষ _- 
প্রতি বৎসরে এমেরিকার যুক্তপ্রদেশে ফে 

ধান্ঠ জন্মে তাহার অর্দেক এ টেক্সাস্ প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থকে । ভারতের 

লোকে জানে, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর লোকের এই বিথাস ষে, জল। জমি ন। 

হইলে ধানের আবাদ হয় না। টেক্সাসের অধ্যবসায়ী ক্ষককুল সে বিশ্বাস ঘুচাইয়। 
দিয়াছে । তাহার। টেক্সাসের উচ্চ ভূমিতে ধানের আবাদ বসাইয়। লুসিয়ান। ও 

উত্তর ক্যারোলিনার চাষীগপেরও চমক ভা্গিয়৷ দিয়াছে। 

দশ বৎসর পুর্বে টেক্সাসে একটিও ধান্যক্ষেত্র ছিল ন।। এখন তথাকার ধান্চ 
ক্ষেত্রের পরিমাণ ২৫০,০০০ একর । তাহারা তথায় ধান ও গম চাষ সমতুল্য 

করিয়। ফেলিয়াছে। যে জমি এ৩কাল কেবল গম চাষে আবদ্ধ ছিল, এখন 

তাহাতে যদিচ্ছাক্রমে ধান চাষও হইতেছে। যে যন্ত্রাদি লইয়া তাহারা গম চাষ 

করিত এখন সেই সকল যন্ত্র লইয়াই ধান চাষে নিযুক্ত হইয়াছে। সেখানে হাতে 
কোন কাজ হয় না, সক কার্যযই কলের সাহায্যে সাধিত হয়। সেখানকার চাষে 

কত অধ্যবসায়ের আবগ্তক তাহ? এক সেচন জলের ব্যবস্থায়ই বুঝা যায়। তথায় 

চাষের জন্ প্রতি একরে ৬ গ্যালন বা ৩০ সের জল এক মিনিটে আবশ্তক হয়। 

যে চাষীর ১০,০০০ একর জমি আছে তাহার প্রতি মিনিটে ৬০*০০* গগালন জল, 

দর্কার। এক দিনে তাহার ৮৬,৪০০,০০০ গ্যালন জলের আবশ্তক। একটা 

মাঝারি রকম নগরে এক দিনে যে জলের খরচ, একটা ১০১০০০ একর জমির জন্ত 

সেই জলের খরচ। অধিকাংশ স্থলে নদী হইতে পম্প সাহায্যে এই জল তোলা 

হয়, কোথাও কুপের সাহায্যে লওয়। হয়। ৮০ হইতে ১০০ ফিট চওড়া খালে জল 

চালাইয়। তাহ। হইতে সরু নালাঁয় লইয়। যাইয়। ক্ষেতে দেওয়। হয় এবং মাঝে মাঝে 

১৮ হইতে ২৪ ইঞ্চ বাঁধ দিয় ইচ্ছামত জলে ক্ষেত ডূবাইয়া৷ দেওয়া হয় এবং জল 
বাহির করিয়াও দেওয়া হয়। এই প্রকার জল স্্চেনের সুবিধ! থাকায় ধানের 
অঙ্কুর একটু বড় হইবার পর হইতে ধানক্ষেতে ২ কিন্বা ৩ হঞ্চ জল সর্ব রক্ষা! কর! 

সপ পাস জানব লিসানি তসিত শা পি লিস্ট পাশ সদ আর পট লিপি বত হস ৯িশত পি শী পপ শী সি পেস শট তত ০ পন ০ জী ২৯ এস পট তে আ প্রকি স৯ি শত লাস সস শা শীল পিন সি শন লস সলনি জি 



১৮২. কলুষক-__আশ্িন, ১৩১৮ ১২শ খণ্ড । 

ব্বাইতে প পারে। জল আগম ও নিগম ছুইয়েরই প পথ থঠিক ধাকা চাই । জল বাহির 
করিয়া দিতে না৷ পারিলে জমি শীস্ত্র লাঙ্গল দিবার উপযুক্ত করা যায় না। 

জল নিগমের সুবিধা না থাকিলে সময় মত ধান রোপণ বা ধান কাট! হয় না, 
কিন্যা সেই ক্ষেতে অন্ত ফসল লাগাইতে হইলে তাহার সময় পাওয়। যায় ন!। 
এইরূপ প্রথায় চাষ করিলে খরচ যে অত্যন্ত অধিক পড়ে তাহ] নহে, খুব অধিক 
হইলেও এক একরে ৫০২ কিন্বা ৫২২ টাকার অধিক পড়ে না। বাঙল৷ দেশের 
ধান চাষে ব্যয় অখোক্ষা এখানে ব্যয় কিছু অধিক কিন্তু আয় তুলনায় তিন চারি 

গুণ। এখানে তাহার। ধানের ক্ষেতে ছুইটী খন্দ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। 

এই শেষ থন্দ হইতে সমুদয় খরচ উঠিয়। যায়, প্রধান খন্দটা লাভে থাকে । টেক্সাস 
ব্যতীত এমেরিকার অন্যত্র এক ক্ষেত্রে ধানের ছুইটী খন্দ উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। 

বদি সেই ক্ষেতে ধান দ্বিতীয় বার জন্মান ন। যায়, অন্য হৈমন্তিক শশ্ত গম, রাই, 
যব উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং এই সকল শশ্ত আহরণ করার পর পুনরায় 
ধান চাবের যথেষ্ট সময় থাকে । এমেরিকার যে সকল স্থানে ধান জন্মায় তথায় 
লেবু, কমলা, আলুর, খর্জুর, ডুদ্ুর, তুলা, ভুট্টা উৎপন্ন করা কোন মতে 
কষ্টসাধ্য নহে। 

বাশে ঘ্বণ_ 
গৃহ নিম্দাণের জন্য বাশ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। অন্যান্য 

অনেক কার্ষ্যেও বাশের আবশ্তক। বাশের কিন্তু একটা প্রধান শক্র-_ঘৃণ;) ঘুণ 

একবার বাশে ধরিলে অচিরে বাশ জীর্ণ হইয়। নষ্ট হয়। এই, বাঙল৷ বুণের 
ইংরাজী নাম 91১০৮1১০7০7 । দুণ জাতীর কীটগুপি এত ক্ষু্র যে, তাহাদের চোখে 
দেখ! যায় না। ইহাদের পতঙ্গগুলি বাশের কিম্বা কাঠের গায়ে ডিম পাড়ে, 

ডিম হইতে কীট জন্মিয়া ছিদ্র করিয়! বাশের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কুরিয়া 

কুরিয়া বাশের মধ্যে কাটিতে থাকে । ক্রমশঃ ইহা খাইয়া বড় হয়, তখন ইহারা 

বাশের মধ্যে পুত্তলি হয়, পরে পতঙ্গ অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়। ছিদ্র কিয় বাহিরে আসে 

এবং ্বতন্্র বাশে ভিম পাড়িবার চেষ্টা করে। 

এই সকল কীটের বংশ বৃদ্ধির কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। মনে কর 

বৈশাখ মাস নাগাইত একট কীট ১০ স্ত্রী এবং ১* পুং পোকার ডিম পাড়িল। 

আবার এর স্ত্রী পতঙ্গগুলি প্রত্যেকে ২ টি ডিম পাড়িল। এই দ্বিতীয় বারে 

১০* স্ত্রী পতঙগের উৎপত্তি হইল। এইরূপে ৫ম বারে ২,০*০১০*০ কাটের 

উৎপত্তি হইল। ইহ ছার! বেশ বুঝা যাইতেছে কত শীঘ্র ইহাদের সংখ্যা 
বাড়ে। 



৩৭ শা জগ পন্ড পরি পন্ড ভস্সি। এসি এসি একি ০ চি পো জীত এসদ পক এ ০৮৭ 

৬ঠ সংখ্যা। ] সরকারী ক্ষি সংবাদ। ১৮৩ 

এই কু শত্রুর হাত হইতে রা একটা উপায় টা করা তবে নিতান্ত 

আবশ্তক। কয়েক বৎসর ষ!বৎ কীটতন্ববিদ্দ ষ্টেবিং সাহেব কলিকাতা টেলিগ্রাফ 

বিভাগের কতিপয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যে বাশ রক্ষার নান! উপায় পরীক্ষা! করিয়াছেন 

তাহার পরীক্ষার ফল সাধারণের জানা উচিত। আমাদের দেশে বাশ কাটিয়া 
কয়েক দিন জলে ভিজাইয়! রাখিবার ব্যবস্থা আছে। পীচ সাত দিন বাশগুপি 

জলে ফেলিয়া রাখ হয়। ষ্েবিং সাহেব বাশ ৫ দিন জলে পচাইতে বলেন। 

তদনস্তর বাশগুলি তুলিয়। ঘরে কিন্বা কোন আবৃত স্থানে ফেলিয়৷ শুকাইতে হইবে । 

রৌদ্বে ফেলিয়া! শুকান কর্তব্য নহে। এইরূপে বাশগুলিকে পুনরায় ৪৮ ঘণ্ট। 

ক্রভ কেরোসিন লে ( অসংস্কৃত খনিজ পাথুরে কয়লার তৈল ) ভিজাইয়৷ রাখিতে 

হয়। এই তৈল ঘণ-_যেন পাতল। গুড় কিন্বা। পাতল। আলকাতরার মত । অন্ঠান্ত 
উপায় অপেক্ষা ইহাই তিনি সহজ সাধ্য বলিয়। মনে করেন যেখানে অনেক 

বাশ এইরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে পেখানে খুব কম খরচে হয়, বোধ হয় 
এক পাই ফুট হিসাবে খরচ পড়ে। ১২ ফিট এক থণ্ড বাশ এইরপে প্রস্তত 

করিতে এক আনা খরচ যথেষ্ট । সাধারণতঃ থে কেরোসিন তৈলে আলো জলে 

তদপেক্ষ! এই তৈলের দাম খুব কম। ৪ মণ€৫ মণ এক একট। পিপে ভর্তি হইয়! 
কলিকাতায় আসিতে পারে । কলিকাতার পৌছিতে জাহাজ রেল শাড়। দিয়! 
মণ ৪২ টাক] হিসাবে পড়ত। হওয়া সম্ভব । 

বাশ এই রকমে তৈয়ারি কপিয়! লইয়! দেড় ছুই বৎসর রাখাতেও তাহাতে ঘু 
ধরে নাই এবং খুব সম্ভব তাহাতে ঘুণ ধরিবে না। 

01125 0৭ 
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১৮৪ কৃষক-_আশ্বিন, ১৩১৮ | ১২শ খণ্ড । 

আখিন, ১৩১৮ সাল । 
০ ০০ পিস | পপ ৮. ৮ সাপ - শশা ২ পাপী ৭ আপা * ২০৮০৩ ৯ ২ নর 

০. ২ আপা শপ কত ৭ শপ ০ পপ পপ 

ক্যালসিয়ীম সায়নামাইড সার 

আমর] বিগত সংখ্যায় ক্যালসিরাম সায়নামাইডের স্বরূপ ও ব্যবহার প্রণালীর 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি । তৎসঙ্গে কতিপয় পরীক্ষাঁরও উল্লেখ কর! 

হইয়াছে । কিন্তু ২৪ টি পরীক্ষা! হইতে এই নূতন সারের প্রকত গুণাগুণ বুঝিতে 

পারা ধায় না। তজ্জন্ত সভ্য জগতের নান। স্থানে ক্যালসিয়াম সায়নামাইভ সারের 

প্রয়োগে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের মাত্র! যেরূপ হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বর্তমান 

গ্বন্ধে আলোচন। কর। যাইবে । 

ল্ুপ্রসিদ্ধ বথামষ্টেভ, ক্ষেত্রে ১৯০৯ সালে ক্যালসিয়াম সায়নামাইভ যবের ক্ষেত্রে 

প্রয়োগ কর। হয় । ক্ষেত্রের জমি কাদা! দোয়াস ও অনেক কাল কোন প্রকার 

জীবাণু সার পায় নাই। পরীক্ষার বৎ্সর উহাতে একর প্রতি ৩ হন্দর সুপার 

ফস্ফেট দেওয়া হয়। সোরাজান প্রধান সার সমূহের মাত্রা একর প্রতি ৫ পাঃ 

হিসাবে সোরাজান । ইহাতে নিক্নলিখিত প্রকার ফল পাওয়। যষায়। 

* শহ্য খড় 

নাইট্রেট অব সোডা ২৫০৮ পা ৩,৪২৯ পাঃ 
এ ৩১৪৩ র্ ৪,৩৩৪ রে 

নাইট্রেট অব. লাইম ২৭৮১ ষ্ঠ ৪১৮০৬ 
রী ২৯১৬ ১৯ ৪,০৯১ ১৬ 

'মলফেট অব আমোনিয়! ২৯৬৩ ২,৯৪৩ 
1 ২৯৪৩৪ » ৪১০৯১ ্ 

ক্যালসিয়াম সায়নাম্নাইভ, ২৫৭০ রর 5,8৬৯ ্ 
২৮৪৫ ৩১৪৮২ রঃ 

উপরোক্ত তালিক। হইতে বুঝিতে পার যায় যে সলফেট. অব. আ্যামোনিয়ায় 

শন্ডের মাত্র। কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অপরাপর ফলাফলকে পরীক্ষার তারতম্য 



তষ্ঠ সংখ্য |] ক্যালসিয়াম সায়নামাইভ সার ১৮৫ 
তত ক শিন্ড ক 5 কাছ ৮ ৬ তাস্ছি ভস্টি তিন্ি ভাত সান এ রি পরা ওটি চস এস এসি 

বলিয়া গণন। করিতে পারা ষায়। খড়ের মাত্র। প্রা সকল নন সারেই একরূপ। 

সলফেট, অব. আযমোনিয়া ও ক্যালসিয়াম সায়নামাইডে শস্তে তুষের মাত্র! 
অপেক্ষারৃত অল্প হয়। কেহ কেহ বলির! থাকেন যে সায়নামাইডের অনেকট। 
আগাছ। বিনষ্ট করিবার ক্ষমত! আছে। স্ুইজারলগ্ডে আরেনেনবর্গ প্রদেশে 
এসন্বন্ধে পরীক্ষা হয়। যব ও ষব এবং মটর ক্ষেত্রে সায়নামাইভ প্রয়োগ করির। 

প্রমাণ হইয়াছে ষে উপরোক্ত উক্তি অনেক পরিমাণে সত্য। 

ইতালী দেশে ভু! ক্ষেত্রে সায়নামাইভ প্রয়োগ দ্বার দেখ। গিয়াছে যে 
উৎপাদনের ক্ষমতায় ইহা সলফেট, অব আযামোনিয়৷ অথব! নাইট্রেট. অব সোডা 
হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। পক্ষান্তরে কোন কোন পরীক্ষায় উক্ত দুই সার 
অপেক্ষা সায়নামাইভ ব্যবহারে সমধিক ফলন হইতে দেখ! গিয়াছে । 

ইতালী দেশে ধান্ত ক্ষেত্রেও এই সার পরিক্ষীত হইয়াছিল। লোগিির 
অধ্যাপক আালিসের পরীক্ষায় দেখ। ষায় যে সায়নামাইড সপফেট, অব আযমোনিয়। 

অপেক্ষা অধিক শম্ত উৎপাদন করে। প্রথমে একর প্রতি ৩৫৮ হন্দর 

ন্ুপারফস্ফেট প্রয়োগ করিয়া তাহার পর বপনের পুর্বে একর প্রতি ৭৮ 
পাঃ হিসাবে সায়নামাইভ দেওয়া হয়। সলফেট. অব আ্যমোনিয়ার মাক্রাও 
উক্তরূপ ৷ 

পরীক্ষার ফল -- শস্য 
সলফেট, অব আমোনিয়! ৮০৭ -** ৪৭:৫৪ হন্দর 

ক্যালপসিয়ম্ সায়নামাইভ রর রি ৫০৪৩ ১, 

সোরাজান বিহীন সার রর ১:৬১ ৯ 
লোদী ব্যতীত মিলান প্রদেশেও এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষ। হয়। তৎ্সমুদয়েও 

উক্ত প্রকার ফল পাওয়া গিয়াছে । 

বিগত সংখ্যায় আয়রলগ্ডে গোল আলুর চাষে সায়নামাইভ প্রয়োগের 
উপকারিত৷ সম্বন্ধে একটি পরীক্ষার ফলাফল উদ্ধত হইয়াছে । এতপ্তিন্ন স্কটলগ্ডের 
গ্লাস্গেো। এবং পশ্চিম স্কউলগ্ডের কৃষি কলেজের পরীক্ষাঙ্ষেত্রে কতিপয় পরীক্ষ! 
হয়। উক্ত পরীক্ষা সমূহে স্ুপারফস্ফেট ও সলফেট অব পটাশ এবং বেসিক 

শ্স্যাগ ও সলফেট অব পটাসের সহিত সায়নামাইভ ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার 

ফলে দেখা বায় যে বেসিক জ্যাগের সহিত ব্যবহারে সায়ন[মাইড সলফেট অব্. 

আযমোনিয়ার সমকক্ষ হয়, কিন্তু স্থপারফস্ফেটের সহিত প্রয়োগে সেরূপ হয় না। 
এস্থলে ইহা মনে রাখা আবশ্তক যে যদি সায়নামাইভ আনুক্ষেত্রে ছড়ান হয় 
তাহা হইলে যাহাতে উহা! আলুর পাতার উপর না পড়ে তদ্িবয়ে লক্ষ্য রাখা 
উচিত, নতুব। পাতার অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা । 

২৪ 



১৮৬ কষক-_ আশ্বিন, ১৩১৮ ১২শ খণ্ড । 
এ পাস পিসী পাশ পচ পাটি পা তিক এ দি ২ সত 

১৯০৯ সালে পোর্টোরিকোর স্তান্টারিকা প্রদেশে ইক্ুক্ষেত্রে সারনাযাইভ, 
দেওয়া হয়। মাত্রা একর প্রতি ১৪৪ পাঃ সোরাজানের সমতুল্য এবং ইহ ছুই 
মাস ব্যবধানে ০০ প্রয়োগ কর। হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল নিয়রূপ-_ 

একর প্রতি ইন্ষুর ৯৬% শর্করার 
ওজন, টন হিঃ মাত্র। 

সলফেট অব আামোনিয়া ... ৪৫.২২ ও ৪.৮৬ 
নাইটেট অব সোডা ০ ৪ ৭৩৪ 5 ৫.৩৭ 

পাঁক রি এ ৪৯.২৩ রহ &.৩১ 

ক্যালসিয়ম সায়নামাইভ ... ৫৮.৩৫ ছি ৭.৩২ 
সোরাজানবিহীন সার ক 9৮.১৯ রী ৫.৮০ 

ইহাতে উপলব্ধি হইবে যে সায়নামাইডে ফসলেব মাতআ্রাও যেরূপ অধিক 

হইয়াছে, উৎপাদিত ইক্ষুতে শকরার মাত্রাও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইফ্কাছে। 

সন, তিসি, কার্পাস প্রভৃতি তন্ত উৎপার্দক ফসলেও সায়নাষাইড সার পরিক্ষীত 

হইয়াছে । ইতালী দেশে সনে সঙগফেট অব আমোনিয়া, নাইট্রেট অব সোভড।, সায়ন1- 

মাইড ওসোরাজ্জান বিহীন পার প্রয়োগ করিয়। যথা কমে ৭৫৬ পাঃ, ৮০৩ পাঃ, ৮২৫ পাঃ, 

ও ৬২৫ পাঃ টাট ক তন্ত পাওর। গিয়াছে। পক্ষান্তরে একবারে সার বিহীন জমিতে কেবল 

৫১৩ পাঃ তন্ত পাওয়া গিয়াছিল। তিসির ফসলে সায়নামাইড দিয়। বুঝিতে পার। যায় 

যে উহাতে তন্ত ও বাঞ্জ উভয়েরই উৎপাদ্দনের মাত্র। বৃদ্ধি পায় এবং তন্তও অধিক পুষ্ট 

হইয়। থাকে । আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের কতিপয় স্থানে তুল! চাষে সায়নামাইড 

ব্যবহার করিয়। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে গাছ প্রতি ৭টি হইতেন্টি অধিক ফল ফলিয়। থাকে। 

আরেঞে প্রদেশের ভেনী কৃষি বিগ্ভালয়ে তামাক চাষে সায়নামাইড দিয়! নিয় 

লিখিত রূপ ফল পাওয়। গিয়াছিল। ১০টি পাতার ওজন 

নাইট্রেট অব সোড। টা ৫ রর ৭৬৪৮ আউব্ন 
ক্যালসিয়াম সায়নামা ইড, রহঃ রর রর ৭৫৮৪ ১ 

সলফেট অব আযমোনিয়। ৪ লি রঃ * ৬-৭৬৮ ১, 
ক্যালসিয়ম সায়নামা ই. রে রা রর ৭৬৪৮ 9) 

নাইটেট অব সোড। না ৫৮২৫ ১, 

প্রত্যেক সারই একর প্রতি ১৬ হন্দর কী ব্যবহৃত হইরাহির ৷ সায়নামাইড 

সার দ্বার। উৎপাদিত পাতাগুলি বেশ পাতল। ও স্থিতিস্থাপক হইয়াছিল। উক্ত 

পাতা সমুদয় যে অন্তান্ত সার উৎপাদ্দিত পাতা অপেক্ষা! সর্ধতোভাবে উৎকষ্ট 
হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

বেভেরিয়। দেশে পেঁয়াজ চাষে সায়নামাইভ ব্যবহার করিয়া দেখিতে পাওয়া 
গিয়াছে ষে উহ। নাইট্রেট অব সোডার সমকক্ষ এবং সলফেট. অব আযমোনিয়। 

হইতে উতকুষ্টতর। যে ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা নিব্বাহিত হয় তাহাতে প্রথমে 



৬ঠ সংখ্যা] ক্যালসিয়াম সায়নামাইভ সার ১৮৭ 
সুপার ফস্ফেট. ও পটাশ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। পরে একর প্রতি ৪৫ পাঃ 

সোরাঞ্জানের হিসাবে সায়নাম!ইভ দেওয়া হয়। 

নিয়োদ্ধ ত তালিকায় গোধূম চাষে সায়নামাইডের ফলাফল দৃষ্ট হইবে। (ক) 
পরীক্ষ। জন্মণির জেনাপ্রদেশে নির্বাহিত হয় ; (খ) পরীক্ষা ফরাসি দেশের ফ্রিটয় 

নামক স্থানে এবং (গ) পরীক্ষা ইংলগ্ডের রয়েল এগ্রিকলচারাল্ সোসাইটির 
উবার্ণ নামক পরীক্ষ। ক্ষেত্রে। প্রত্যেক তালিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে ষে 

সায়নামাইডে ফসলের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। €(গ) পরীক্ষায় ইহাই বুঝিতে 
পারা যায় যে সায়নামাইড দ্বার উতৎ্পাদ্দিত ফসল উৎকষ্টতর এবং তজ্জন্য অধিক 

মুল্যেও বিক্রয় হইয়াছিল । 
গোধুম 
€ টে 

সস পা আও সপ ১৭ খা ০৮47 পিল শী পি শি আপ পা পপ অঅ সস ২২ শশ পিপি পাপী পাপী শী সি শি ৩ পপ আস সস জর 
০ রা পপ পা পপ সী ০ ০ ৮ পপ পপ পক শপ পপ কা ০৮ আাশাক্া 52 তি ও জল শো শন স্পা: স০০ 

 উৎপাদট নের ম 
সারের পরিমাণ রর ঝা 
কি একর প্রতি 

সারের নাম হি 2 সোরাজান | শত্ত খড় 
পাঃ হিঃ হন্দর | হন্দর 

নাইট্রেট অব. সোডা ০২0 ইতি || 5521 ৫ 
ক্যালসিয়ম সায়নামাইভ নি «এ ২২১৬ ৩৮২১ 

নাইট্রেট অব. সোডা ক ৪১-৭ ২২৮১ | ৩৯৯৭ 
ক্যালসিয়ম্ সায়নামাইভ হী ঞঁ ২৪-০৭ | ৪১:৮৭ 
সোরাজানবিহীন সার রঃ চা ১৮৯০ | ৩২৪৪ 

খে) 

সারের পরিমাণ | উৎপাদন, _ 
একর প্রতি 

পাঃ হিঃ [বুসেল হিঃ | বুসেল হিঃ 

সলফেট অব. আযোনিয়। মিটি মাত্র ৪২ পাও ৪৬:৫৪ ৰা ২৭৬ 

শফ বত শবে এ ৫৬৯৫৮ ৮৮৩ 

পাক প্র .| ৪৫০৫ ১২৭ 
ক্যালসিয়ম সায়নামাইড ঁ [৫৭১০ | ১৩৩২ 
বপনের সমর, ক্যালসিয়ম সায়নামাইভ ... ত্র "শা ৫৭৪* 1 ১৩৬২ 
বপনের পুর্বে, সোরাজান বিহীন সার ... এ ৪৩৭৮ | 



১৮৮ কৃষক আশ্বিন, ১ ১৩১৮ টি ১২ খণ্ড । 
চা সপ আট সক সনি সিসি হও সা সী সত দিতি সিটি ও টির হরির সনি টি সম কী পি সি অর স্টিল সর জি আনি 

০ পাপ সত (৯৬৯৮৬ (গ) 

সারের পরিমাণ | উৎপাদন 
একর প্রতি 

505 সোরাজান মাঞ্া। কোয়াটার 

পাঃ হিঃ পাঃ হিঃ | হিঃ মুলা 

সলফেট অব. আমোনিয়া ১.০ 7 মাত্রা ২৪ পাঃ ৯৬৬ ॥৩২সিঃ ৯পেঃ 
নাইট্রেট অব লাইম টি প্র ৯৪০.৫ বর 
ক্যালসিয়ম সায়নামাইভড রা রী ৯৯৭ [৩৩ সিঃ৬ পেঃ 

সাই সস 

পুর্ব প্রযুক্ত সার-_সুপার ফস্ছ্ষেট ৩ হন্দর ; সলফেট অব্ পটাপ ১ হন্দর । 

পুষাক্ষেত্রেও গোধূমে সায়নামাইভ প্রয়োগ কর! হইয়াছ্িল। যদিও নান! 
কারণে উহার ফলাফল সঠিক হয় নাই, তথাপি ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ইহা 

সোরা, নাইটে্ট অব সোভা, সলফেট অব আযমোনিয়া অথবা নিয় জীবজ সারের 

সমতুল্য, কিন্ত শরিষার তথল অপেক্ষ। নিকষ্ট। 

»সভ্জাছেক 

ফুল বিক্রয়- যুক্ত বসম্তকুমার রায়, কাচড়ীপাড়া,_জানিতে চান গম্ধ'রাজ: 

জব।, মল্লিকা, বেল, জুঁই ফুল কোথায় কতদরে বিক্রয় হইতে পারে? কোন্ 

কোন্ গোলাপ বিক্রয়ের জন্য চাষ করা উচিত ? ূ 

[ জবা গন্ধরাজ, মল্লিক, গাঁদা, স্থলপদ্প, পদ্ম, চাপ! প্রভৃতি ফুল কালীঘাট ব। 

এ রকম দেবালয়ের নিকট খুব বিক্রয় হয়। দরের কোন ঠিক নাই, ফুল বিক্রয়ে 

যথেষ্ঠ লাভই হইয়। থাকে । কখন বা অতি চড়। দরে বিক্রয় হয়। 

বেল, জুই বিক্রয়ের প্রধান আড্ড মেছুয়াবাজার। মালি ও পাইকারেরা মালিকের 

সহিত বন্দোবস্ত করিয়া! বাগান হইতেই তুলিয়। আনিয়৷ রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করিয়। 

সৌখিন লোকদ্দিগের নিকটও বিক্রয় করে । জল্দি ফুল ফুটাইতে পারিলে এমন কি 

ফান্তনের প্রথমে বেলফুল ছয় টাক। কিন্ব৷ আট টাকা সের বিক্রয় হয়। জুঁই ফুল একটু 

দেরীতে ফোটে, কিন্ত অনেক দিন পর্যযস্ত থাকে । গে।লাপ, রজনীগন্ধ, শেতটাপা, 

ম্যাগ্রোলিয়। জাতীয় ফুল ও বিলাতি মব্রস্ুমী ফুলের প্রধান বিরুয়ের স্থান হগ 

সাহেবের বাজার । 

বিক্রয়ের জন্য পলনিরো, মন্টিকৃষ্টো, ব্লাকপ্রিন্স, প্যাভিলিয়ন ডি প্রেগনি, 

মারশাল নে, লেবিনিয়া, ডচাবর, পিয়ার শটিং, সাপ ওয়ালটার স্কট প্রস্থৃতি কয়েকটি 



৬ষ্ঠ সংখ্যা] সার-সংগ্রহ " ১৮৯ 
দি পি সপ সপ সী টি সপ আপদ অপ অপি তে শশী জী ক ৭ পি বি শা তিতা জিপ ৩ ৯৩ তা সী পরিনতি তাত পল ও ৮ সত ক সত্তর জা ৯ এছ ওত ৯ ৮ চলি আসিল ডা ০ িস ৬ - ৯* 4৬ ৩ সমিপীজ্ি শী সক ই সা ছি তা 5 

গোলাপ খুব পসন্দ সহি। বাছাই ফুল না হইলে হগ সাহেবের বাজারে বিক্রয় 

হয় না। সাধারণ গোলাপ বিবাহাদ্দি মালিক উৎসবে তোড়। বাধিবার জন্য 

অন্ঠান্ত বাঞ্জারেও গোলাপের আমদানী দেখা যায়। ] কঃ সঃ। 

ধানক্ষেতে সার-__ শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার রায়, কাচড়াপাড়া । 

[ ধানক্ষেতে প্রতি একরে ৩ মণ হাড়ের গুড়া ও ৩০ সের সোর। প্রয়োগ 

করিলে বিনা সারে ধান চাষ অপেক্ষা তিন গুণ অধিক ধান জন্মে। ধানক্ষেতে 

শপ বা ধঞ্চে জন্সাইয়৷ শণ বা ধঞ্চে গাছ কিছু বড় হইলে চবিয়া জমিতে সজী সার 

প্রদান করিলে অতি কম খরচে জমিতে সার দেওয়। হইল, অথচ ফলন স্থানে স্থানে 

অন্য যে কোন সার প্রয়োগ অপেক্ষ। বিশেষ কিছু কম হয় না। নিঃস্ব চাষীর পক্ষে 

ধানক্ষেতে সার দিবার ইহাই একমাত্র পন্থা । 

সার-সংগ্রহ | 
শিমুল আলু 

জশ্রীত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় পিখিত। 

পরলোকগত বন্ধু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বঙদেশে আর একটী বস্তর চাষ 
প্রবর্তিত করিতে চষ্টা করিয়াছিলেন। কোন নুতন বস্তর প্রতি মানুষের মন: 
আকর্ষণ কর] সহঞঙ্জ কথা নহে। এই দেখ গোল আনু । গোল আলু প্রদ্দান করিয়? 
আমেরিকা যে পৃথিবীর কত উপকার করিয়াছে, তাহ! বলিতে পার যায় না। 

কিন্তু গোল আলুর চাষ সহজে মানুষে করে নাই, সহজে কেহ ইহা আহার -কনে' 
নাই। প্রথম তে। অপবিত্র অখাছ্ধ বলিয়া লোকে ইহাকে ঘ্বণা করিত । “ইহা 

খাইলে পেট গরম হইবে” এই বলিয়। এখনও বঙ্গদেশের কোন স্থানে লোক ইহার' 

পানে ফিরিয়াও চায় না। পাটশাকের ঝোল আর ভাত, তাহাদের পক্ষে তাহাই 

পরম উপাদেয় ও উপকারী । সহর অঞ্চলে কপির চাষ হইয়াছে বটে, কিন্ত, 

অনেক পল্লীগ্রামের লোক কপি কি রূপ বস্ত তাহ! বোধ হয়, এখনও দেখে নাই। 

ফল নান! কারণে নিত্যগোপাল বাবুর চেষ্টা বিফল হইয়াছে। 
যে ত্রব্যের চৰ বঙ্গদেশে প্রবর্তিত করিতে নিত্যগোপাল বাবু চেষ্ট কব্রিয়াছিলেনঃ, 

তাহার নাম "শিমুল আলু ।” ইহ। এদেশের দ্রব্য নহে, সেইজন্য এদেশে ইহার নাষ, 

লাই। ইহার পাতা দেখিতে সামান্তভাবে শিমুল গাছের পাতার ন্যায়। সে জন্য 
আসামে ইহ! হিমুল অর্থাৎ শিমুল আলু নামে অভিহিত হইয়াছে। ইংরাজিতে- 

ইহাকে ক্যাসেত। (0895) বলে। ইহ হইতে আরারুট ও ময়দার ন্যায় যে; 

সমুদয় বন্ত প্রস্তুত হয়, তাহাকে ট্যাপিওকা, মানিহট, যনিয়ক, ব্রেঞজিলের আররুট ও 

বলে। উত্িদৃতন্বে ইহার নাম ম্যানিহট ইউটিলিসিমা] (015101106 9106111981109), 

এই জাতির মূলে এক প্রকার বিষ আছে, সে জন্ত কাচা খাইতে ইহার আম্বাদ 
তিক্ত। শশিমূল আলুর আর এক জাতি আছে, তাহার, মূল খাইতে মিষ্ট। উত্ভিদ্ 
শাস্ত্রে এ জাতিকে ম্বানিহট আইপি (31401179£ 4১119) বলে। 



১৯০ কষক-_আশ্িন, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 
এ এ ছি ৮ এ সে লিপ উউ এসিসিএ এক জি একি তি শি পাটি শা জী পরি এড লি এসসি পদ শাস্টি রি পি পি এ পি পিপি শি স্টি পিসি ও শি লি ও ৩স এ. শি ওকি পনি জাত এসি কি এসসি এসি এসডি এস বশ পশি্ি আপ ভে পি রত সি কত ০ কষ এসি তে উস ৩ ২ পাস শস্থি পে রদ. এক, এসি. এত সি পি এপি জরি এট এ পরস্ঠ। জিও, সু পাস পর পা এ, একি 

শিমুল আলুর আদি বাস দক্ষিণ আমেরিকা ব্রেজিল দেশ, কিন্তু এখন নানা দেশে 
ইহার চাষ হইতেছে । অনেকে অনুমান করেন ষে, পোটু গাল দেশের লোক ইহাকে 
প্রথম ভারতবর্ষে ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্ত দেশে আনয়ন করিয়াছিল । পিনাঙ্গ, শিঙ্গাপুর 
প্রভৃতি স্থানে অনেক চীনের লোক বসতি করিয়াছে । পোটুগিজদিগের নিকট হইতে 
বীজ পাইয়] বহুদিন হইতে তাহার এই দ্রব্যের চাষ করিতেছে ' জঙ্গলের গাছ কাটিয়। 
ভূমি পরিক্ষার করিয়া, তাহার। এই দ্রব্যের চাষ করে। কয়েক বৎসর পরে, ভূমি 
যখন নিস্তেজ হইয়া! পড়ে, তখন সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া আর এক স্থানে জঙ্গল 
পরিফার করি] নৃতন ভূমি প্রস্তুত করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশে লোকে 
এই প্রণালীতে নান। দ্রব্যের চাষ করে। এরূপ কৃষিকাধ্যকে খ্ঝুম” বলে। 

পিনাঙ্গ ও শিঙ্গাপুর হইতে এই দ্রব্য ব্রহ্মদেশে আনীত হয়। সে জন্ত ব্রহ্মবাসীর। 
ইহাকে "পিনাঙ্গ ইয়াম” বলে। ব্রন্দদেশের কোন কোন স্থানে ইহা এখন বন্য 
হইয়! গিয়াছে । বারেণ জাতির লোক সাদরে এ দ্রব্য ভক্ষণ করে। ব্র্দদেশ 
হইতে শিমুল আলু আলামে আসিয়াছে । আসামেই ইহ] হিল আলু বা শিমুল 
আলু নাম প্রাপ্ত হহয়াছে। আসামের লোক বেড়ার ধারে ইহার চাষ করে। 
রন্ধন না করিয়া কাচ। অবস্থাতেই তাহার। শিমুল আলুর মূল ভক্ষণ করে। কোন 
কোন স্থানে ইহাকে গাছ-আলু এবং কোন কোন স্থানে ইহাকে রুট-আলু বলে। 

ভারতবর্ষের দক্ষিণেই কিন্তু ইহার চাষ অধিক । চাউল মহার্থ হইয়াছে. সে জন্য 
ক্রিবান্ধুরের 'অনেক স্থানে ভাতের পরিবর্তে লোকে ইহা ভক্ষণ করে। এস্বানে লোকে 
তিক্ত শিমুল আনুর অধিক চাষ করে । তিক্তজাতির গুণ এই যে, ইহার গাছকে 
অধিক বত্ব করিতে হয় না, ইহ! গরু বাছুরে থায় না, আর ইহার ফলন অধিক । ইহার 
দোষ এই যে ইহাতে এক প্রকার ভয়ানক উগ্র বিষ আছে। এই বিষের ইংরেজী নাম 
-_-19075052010 801 ১ এ বিষ থইালে মানুষ তত্ক্ষণাৎ্ মরিয়। যায় । কিন্তু অগ্নির 

তাপে এবি উবিয়1 যায়। তখন তিক্ত শিমুল আলু খাইলে কোন ক্ষতি হয় না। মিষ্ট 
জাতীয় শিমুল আলুতে বিষ নাই। কাচ] অবস্থায় অথবা রন্ধন করিয়। অথব। ইহার 
ময়দার রুটি করিয়। অথব। আবারুট করিয়। মানুষ ইহ] সচ্ছন্দে আহার করিতে পারে । 
গোল আলুর স্ায় তরকারি ব্বরূপ মাছের সহিত রন্ধন করিয়া অনেকে ইহ। আহার করে। 
তামিল ভাষায় শিমুল আলুকে মার? ভুল্লি ও তেলগু ভাষায় ইহাকে মনৃপে গুলম বলে । 

বঙ্গদেশের সকল স্থানেই এ দ্রব্যের চাষ হইতে পারে । ইহার শাখা আধ হাত 
পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়। কাটিয়। রোপণ করিতে হয়। তাহার পর আর কোনরূপ 
যত করিতে হয় না। গাছ আপনা-আপনি বাড়িতে থাকে ও ভূমিতে নিয়ে সেই 

সঙ্গে মূলও পরিবর্দি হইতে থাকে । এক বৎসরের পর মুল তুলিবার উপযোগী হয়। 
কিন্ত বৎসরের শেষে মূল না তুলিলে কোন ক্ষতি নাই, বরং ভূমির নিয়ে ক্রমে ইহ! 
আরও পরিবর্ধিত হয়। অবশেষে হুর্বৎসরে. ইহ। তুলিয়। ব্যবহার করিলে চলে। 
বাগানের বেড়ার ধারে, অথবা এইরূপ কোন স্থানে এই গাছ রোপণ করিয়া রাখিলে 
ছুঃখী লোকদিগের উপকার হইতে পারে । এ গাছের আর একটী বিশেষ গুপ এই 
যে, ইহ! বৃষ্টির কোন ধার ধারে না। অনাবৃষ্টি হইলে বরং ইহার আমোদ হয়। 
কারণ সে বৎসর ইহার গাছ হূর্বল ন। হইয়া সতেজে বাড়িতে থাকে । 

এ গাছ সম্বন্ধে গানিং সাহেব লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রধান আহার চাউল । 
বি না হইলে উছ্৷! উৎপন্ন হয়না। আমার ইচ্ছ। যে তাতরবর্ষে কাসাভা গাছের 
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চাষ হউক। এ গাছের ষ্ল চাউলের সায় পুষ্টিকর এবং ং আলুর টায় ুস্থাছু | 
অনেক বৎসর ধরিয়া ভূমির নিয়ে ইহ। টাটক। অবস্থায় থাকে । 

জগৎ বিখ্যাত দেশ পর্যটক লিভিং ষ্টোন লিখিয়াছেন. আফ্রিকায় এক্গেল। 
প্রদেশের লোক মানিয়ক খাইয়। জীবণ ধারণ করে । কাচ অবস্থায় অথব। দগ্ধ ব। সিদ্ধ 
করিয়া! তাহার। ইহ। আহার করে । অনাবৃষ্টিতে এ গাছের কোন হানি হয় না। ইহাতে 
পোক। লাগে না। এঙ্গেলার বাজারে এক আনায় পাচ সের এই দ্রব্য বিজীত হয়। 

রোপণ করিবার নিমিত্ত এ গাছের শাখা কোথায় মিলিতে পারে তাহ। আমি 
ঠিক বলিতে পারি না। ইগডিয়ান গাডিনিং এসোশিয়েসন, বৌবাদার স্ট্রীট 
কলিকাতা, এই ঠিকানায় লিখিলে বোধ হয় তাহার যোগাড় করিয়। দিতে 
পারিবেন। ইংরেজিতে ঠিকান। এইরূপ। __-110011৮7) (57111201008 & ৪50০014511077, 

13055197287 369) ()107605- আমি আপাততঃতিক্ত জাতির চাষ করিতে পরামর্শ 

দিই না। যিনি কাসাভার চাষ করিতে ইচ্ছা! করিবেন, মিষ্ট আাতির শাখার জন্য 
লিখিবেন। সিঙ্গাপুরের চীনের] বলে যে মিষ্ট জাতির শাখা যদি উন্ট। করিয়া রোপণ 
করা যায় ; তাহা হইলে সে গাছ হইতে তিক্ত আলু উৎপন্ন হয়। এ কথা সত্য 
উহক আর মিথ্যা হউক সাবধান হইলে কোন দোষ নাই। (বঙ্গবাসা) 

সীল 

পপ শা ১স্প্ীপপাপাপা দিপা বাল পরা 

আমদানী রপ্তান রপ্তানী-_গত বৎস বৎসরের ভু র জুলাই মাস অপেক্ষা গ গত ত জুলাই মাসে 
কলিকাতা সহরে বিদেশ হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দ্রব্য কম আমদানী 
হইয়াছে ; কাপড়-চোপড় কম আসিয়াছে আড়াই লক্ষ টাকার; খনিজ তৈল 
কম আসিয়াছে চারি লক্ষ টাকার ; তবে চিনি আসিয়াছে বেণী প্রায় চারি লক্ষ 
টাকার ; এ মাসে তামাক-_সিগারেটও বেশী আসিয়াছে কিঞ্িদিধিক অর্ধ লক্ষ 
টাকার। এমাসে সাড়ে পনর লক্ষ টাকার গম এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে ; তুলাও সাড়ে সাত লক্ষ টাকার বেশী গিয়াছে; পাট গিয়াছে মোট 
পৌণে পনর লক্ষ টাকার; গত বৎসর জুজাই মাসে কিন্তু পাট রপ্তানী হইয়াছিল 
সওয়। বার লক্ষ টাকার ; পাথুরিয়। কয়ল। গিয়াছে ছয় লক্ষ চৌধট টি হাজার টাকার; 
গত বৎসরের জুলাই মাস অপেক্ষ। অনেক বেশী। এ হিসাবে দেখা যাইতেছে, 
গত জুলাই মাসে এদেশ হইতে গম, তুলা আর পাট প্রভৃতি অধিক পরিমাই রপ্তানী 
হইয়াছে । এবার ভারতের অনেক স্থানেই অনাবৃষ্টির ফলে শন্তোৎ্পতত্তির বিশেষ 
বিদ্ব সম্ভাবনা । গবর্ণমেন্ট কি এই গম প্রভৃতির রপ্তানির দিকে দৃষ্টি রাখিলে 
ভবিষ্যতে ভাল হইবে । 

বাগানের মাসিক কাধ্য। 

কাণ্তিক মাস। 
আশ্িন মাস গত হইলে, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখ! উচিত নহে। 

কপি, সালগম, বাট প্রভৃতি ইতিপুর্ববেই বপন কর। হইয়াছে । সেই সকল চারা এক্ষণে 
নাড়িয়। নিদিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মুল এবং নাবী জাতীয় সীম, 



১৯২ 1 স্কষক- আশ্বিন, ১৩১৮ [১২শ খণ্ড। 

সালগম, বাট, গাঞ্জর, পিয়া ও শপা৷ প্রভৃতি বীজের বপন কার্য আশ্বিন মাসের 
শেষেই আরম্ভ কর] উচিত । নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ 
চলে। কান্তিকের প্রথমে এ সমস্ত বিলাতী বীঞ্জ বপন ষেন আর বাকী ন। থাকে । বাজ 
আলুও এই সময় বসাইতে হইবে । পিয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের 
প্রথমার্ধ গত হইলে রবিশস্তের জন্য জমি ৫তয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস" 
গত হইতে না হইতেই মহুরী, যুগ, তিল, খেঁসারি প্রভৃতি রবিশস্তের বাঞ্জ বপন করিলে 
ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ 

. হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্ঠ সচেষ্ট হওয়! উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবন1। সচরাচর দেখ যায় যে,আখিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়। 
যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কাধ্য আরম্ভ কর সর্বতোভাবে কর্তব্য। 

ধনে__যেমন তেমন জমি এফটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে । 
সুল্লাদি__সুল্প, মেধি, কালজিরা, মৌরী, রশাধুনি ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না; 

কিন্তু উহাদিগের শার্ক খাইবার জন্ত কিছু কিছু বুনিতে পারা যায় । 
কার্পাস_-গাছ কার্পাসের ছুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে দিয়! রাখিতে 

পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। 
তরমুজাদি__-তরমুগ্জাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই তাল হয়। 

যে জমিতে এ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্ত সারের সঙ্গে আবশ্তক হইলে 
কিছু বাপি মিশাইয়া দিবে । তরমুজ মাটি চাপ। দিলে বড় হয়। 

উচ্ছে-_81৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদ] করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও 
উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে । উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পু*তিবে না। 

পটোল--পটোলের মুলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২৩ দিন 
তিজাইয়৷ রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুঁতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়। 
ও নিড়াইয়৷ দেওয়াই পটশক্ষেত্রের প্রধান পাইট। 

পলাওঁ_-কল সমেত এক একটী পিঁয়াজ আধ হাত অস্তর পু'তিয়৷ দিবে এবং জমি 
নিতান্ত শুকাইয়! গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির “ষে।” হইলে খুঁড়িয়] দিবে । 

মটরাদ্ি-_-শুটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে 
হয়। ঘাস নিড়াইয়। দেওয়। ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না। 

ক্ষেত্রের পাইট-_যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে 'জল দিয়! 
আইল বর্ধিয়। দেওয়। ভিন্ন এ মাসে উহার্দিগের আর কোন পাইট নাই। 

ফলের বাগান-_এই সময় কোপাইয়৷ গাছের গোড়া বাধিয়। দেওয়া উচিত। 
মরস্ুমী ফুল বীজ- সর্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্তব্য । 

ইতিপূর্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়। প্রসূতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন 
কর! হইয়াছে । এত-দিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কান্তিক মাসে গুচুর 
শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশক্ক। থাকে ন। স্রতরাং এখন আর 
যাবতীয় ররসুমী ফুল বীজ বপনে কালবিলম্ব কর। উচিত নহে। 

গোলাপের পাইট- গোলাপ গাছের গোড়া খু'ড়িয়। দিয়! এই সময় রৌদ্র ও বাতাস 

খাওয়াইয়। লইতে হইবে । ২।৪ দিন এইরূপ করিয়া! পরে ভাল ছশাটিয়া গোড়ায় 
নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়। বাধিয়! দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে । 
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1.1) সে াঠ আমদানী. ডি 
রী করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহক- এ 

| প্র বর্গকে পর্বপ্রকার আল- 
রা মারী। টেবিল, চেয়ার, 

৷. পানিল,. খড়খড়ি। পা. 
7, ছা  শপ্রস্থৃতি ক্ষর্ডীর মত প্রন্তত 

টিটি... করাইয়া অতি সামা মুমফ। রা 
রঃ রাখিয়া লরধরাহ ফরিযা থাকি।; করোগেট' আত়্-.... কারে টি 
।এরণ) ছল জয়ে, চটী আঙ্ররণ, বোল্টনাট, বেড়ার স্বপ্ন সফল এবং ত্র ৭ লাভালাভ 
. সকাটাগয়াল। তার প্রভৃতি এবং ফার্ণিচার ও ইমারতি , রর 
“ডনের জন্ত কল, কতা; ছিটকিনি, বণ্ট+ পরকলা, রি  বিশদরুপে বি তি পুস্তক 2 
'ব্ গ্রভৃতি আমাদিগ্ের নিকট উচিত মূল্যে পাওয়া! -. টা 
বাক গতর্ণমেন্ট অফিসার, মিউনিসিপালিটা ও. ' লিখিত কানায় চিঠি লিখিনে দা 

সস সন্রা্ত লোক আমাদিগের ফার্শ হইতে ও বনা ডাক মালে পাওয়া যায়). : ::১-:.317 
“স্বদা ই অব্যাদি লইয়া থাকেন ] ঠিক জিনিব উচিত | পি রা. | ৭ 8 

১ -সতারিত বিবরণসহ রিদিবের নিষ্ট গাঠাইনে লেট, 
নর রা বাসি পত্র লিখিলে আমাদিগের রি মি ৷ কবিরাজ 
ইংরাজী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিকা) ব্না | 

ক্স পাঠাইরা থাকি ; পরাক্ষপরার্নীয-- উন গোবিন্দজী শা ৃ 
| এ ী, দে এড কোং। 

৯৮২৯৫ নথ বঙ্গ ইট, কলিকাতা |. 

রনির উধালয়, 

রা | ২১৪ নং বযাঙ্গার ট, কাথকাজা। 

আমিও যাক উ্ধ ও ও পক খিকেভা। ॥ রর ফ। নং হান ৫ রোড, কণিকা 

টি টা রোড, ও 2 লে টার সিন, ক. টি 
রঃ রা ওয়েন লস লি ্  কণিকাজা। উইকে, 



তক তা 

কষ, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক. ঠা রি 
এরর রি 

দ্বাদশ খণ্ড,_৭ম সংখ্যা। 

ক।লকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার স্ত্ীট, ইঙিয়ান গার্ডেনিং এসোসয়েসন হইতে 
শ্রীযুক্ত শনীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার হ্রীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়া্কস্ হইতে, 
শ্রীযুক্ত তবতারণ মন্লিক দ্বারা মুদ্রিত। 

এ ফিরি রি ১ 
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জর শ্নে, টপ 
ছে । সেই পারিঞ্জাত দেবরাজ এ শচীরামীর 
রস ং গর 'বিলাসভোগ। বনিরাতের রং কেমন 

চু শারি্লাতের গন্ধটা যে খুব মনমাতান তার 
গার: কোন সন্দেহ নাই। আপনি যদি এই অনৃষ্ট- 
পারিঙ্গাতের স্বগ্থয় সৌরত কতকট। ধারণায় 

পাযিকান তবে আমাদের মনোমদ স্ুগন্ধময় 
রমা ব্যরহার করুন। আমরা ভরসা করিয়া 
দধ্লি ন্ট পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের সুরমা 

মে “পারিজাত। শুধু গদ্ধে নহে, সুরমা__ 
ররিবযেই শ্রেষ্ঠ অথচ মুলত সুশান্ধি কেশতৈল । 
দ্র . মু্যাদি বড় এক শিশির ৪ আন1। ডাক- 

ূ সা 1/* আন1। তিন শিশির মূল্য ২২ ছুই 
রা ৷ মাশুলাদি %/* তের আন1। 

“. , শুক্রবল্পভ-রসায়ন । 
রা শরীয়ের সার জিনিষ। কাজেই শুক্র- 

বে নাছধের মনুষ্যত্ব থাকে না। শু ক্রক্ষয়ে দেহ 

ক্ারেসস, যন বিষ, বর্ণের মলিনতা, ইক্ট্রিয়ের 

ছুর্বনিতা মস্তিফষের বলহানি, শরীরে দারুণ গ্লানি 
গ্রস্ত উৎকট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, মানুষকে 
এ বদ ত:করিয়া ফেলে। এই রসায়ন ওষধ শীত্ব 
অত *ুরুবৃদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দুর করিয়। 

 €দয়। এই জন্ভই ইহার নাম শুক্রবল্পত। এই 

পু সেবনে শ্রুধাতু গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়ের 
' আটিণৃতা ও ছুর্লতা দুর হইয়! যায়, মনের স্ফ তি ও 
. দেহের কন্ডি বৃদ্ধি পায়, উত্তেজন] ও ধারণাশ্তি 

বহুল -.শাশাদের বকুলের সৌরভ টক | 

বকুবফুলের মতই অটুট সুন্দর । 
| পারিজীত।-_-এ যেন 

সত্য সত্যই স্বর্গায় সৌরভ |. 

বঙ্গমীতা ।__বাঙ্গালীর 
“বঙ্গমাতা” সমস্ত: বাঙ্গালার টি 
গৌরবন্বরূপ | এ 

মিলন 1 “মিলনের” 

সুবাস মিলনের মতই মনোরম! 
রেণুকা আবাদের 

*বেণুকা” বিলাতী কাশ্মীরী-* 
বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন 
অধিকার করিয়াছে | 

কামিনী -_ফামিনীর জ্যোত্স। 
সৌরতে মধুরতর হইয়া! উঠে। 

চম্পক |-__াপার তীব্রতা কেমন বর 

মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহ। দেখিবার জিনিষ! 
বেল |-_অবসন গ্রীক্মবেলায় “বেলার” গন্ধ 

যেন স্ব্গস্থথ আনিয়৷ দেয়। 

হোয়াইট রোজ ।- নামের অনুবাদ করি- 

কামিনীর 

লেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়। যায়। এই 
আমাদের "শেউতি গোলাপ” । 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১২ এক টাকা 
মাঝারি ॥* বার আন]। ছোট ॥* আট আনা। 
প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন. 

শিশি ২০ টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২২ টাকা 
ছোট তিন শিশি ১০ পাঁচ সিকা।। মাশুলাদ্ি. 
স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাতেগডার ওয়াটার এক শিশি 
॥* আন।, ডাক-মাঞ্ুল ।৬* আনা। অভিকলোন . 
এক শিশি ॥* আন, মাশুলাদি।/৭ আনা । আমা- 
দের অটো-ডি-রোজ, অটে] অব. নিরোলী, কু) | 

“পুশ রূপ বর্ধিত হইয়। থাকে । এ রি বত হইয়। থা ক মাআ্রাতেই অব. মতিয়া, অটে! অব. থস্থস্, অতি উপ! ্ এব উদকার অন্তব করা যায়। এক শ্রিশির পদার্থ । এক শিশি ১২ এক টাকা, জন, 
প্র ১৬ এক টাক! মাআ। মাশুলাদি।১* আনা । ১৯২ দশ টাকা । 
গণ হ লোগনিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমর অতি যত্রসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া খাবি 

| ব্যবস্থা ও উ্তরের,জন্ত অর্ধ আগনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন্,। 
এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী । 

| ম্যান্ফ্যাকৃচারিং একেমিস্সূ। 
৯২ নং লোয়ার চিৎপুর কোড. কলিকাতা ূ  



রি রী | 

কান্তিক, ১৩১৮ সাল। 

1 লেখকগণের মতামতের জন্ঠ সম্পাক 

সংবাদ চে 

বাগানের মাসিক কার্ধ্য 

ঘর 

বং 

| 

ৃ 

তামাকবী জ- _চুরুটের উপযুক্ত হাভান। 
ও স্মাত্র। নম্তের উপযুক্ত ষ্টারলিং তামাক প্রতি 
তোল। ১২ দেশী তামাক তোলা ॥০ | 

মুূলা-_ বোম্বাই লাল বড় উৎকৃষ্ট তোল1। 
'পাউওড বা অর্ধসের ৪২। কীাথির মূল! সুস্বাছু, 

উৎকৃষ্ট লাল তোল! %* পাউও ২২। 
মটর- _বিপাতি বা এমেরিকান পাউও 

১৯, ওলনা। পাউও ॥০, কাবুলী সাদা! পউও &*, 
পঁুনা সাদ। পাউও ৩/০। 

.সীম-__ফেঞ্চ ছোট গাছে, গাছ পূর্ণ সীম, 
মোজা সীম আউন্স ( ১॥ তোল ) %০। 
'&. মরম্থুমী ফুল-_এষ্টার, প্যান্সি, ভাধিণ! 

কক্স গ্রভৃূতি ৮ রকম ফুল বীজের বাক্স ১*; সটনের 
৯২ রকম ফুল বীঞ্জের বান ৪8০, শ্যাণ্ডেথের ২* 
রম বীজের বাক্স ৪৭ টাক1। 

যানেজ ররর ইিয়ান গার্ডেনিং এসোপিঃয়সন, . 
০. ৯৬২ মং বন্ুবাঙ্জার স্রাট, কলিকাত|। . 

সাচিত লু বি 

1১9 151211600100117 515 
(0৮৫10101617 81: ধরি 

চাষের সকল বিষয় জান যায়। 

 ইগডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা: রর 

দায়ী নহেন] 

বিষয়। পথ্াক্ক। 
ক) সজী চাষ ১৯৩ 

- গন ২০১ 

 দাড়িঘ ২০৫ া 

ক্ষেত্রজাত বীজ মী া 

ধান অপেক্ষা পাটের আবাদ বৃদ্ধি ২১৩ 
সরকারা কৃষি সংবাদ ... ২১৫ া 
পত্রাদি ২১৭ 

সার-সংগ্রহ ২১৮ 

্ রসুল শ্রাতি সংখ্যার গায় 

“আদেশ, পাইলেঃ পরবর্তী সংখা ভিঃ পিতে গাঠাইস্া 
বার্ষিক মুল্য আদায় কাঁরতে পারি। পতি খা টাকা 
ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 

70195 174, 
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কৃষি স্বহায় বা 001057608 হেল হি 
শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী, দত্ত 11.1.4..8. প্রণীত । 7 1৮. 

আট আনা। ফ্রেব্রু নির্বাচন, বাজ বপনের: সব, 
সার প্রয়োগ, চারা রোপণ, জল সেচ: হত্যা 

৯০412 

ক এস এ স্ ০৮০ লতি লে * তি চান তা এসি এসিডিটি তাও এ তে * ০৯০৯ পাঠিত 

বডি 81৩1)0%7 বা বীজ বপনের 

সময় নিরপণ পঞ্জিকা বীজ ব্রনের সময় 
ক্ষেত্র নির্ণয়, বীজ বপন প্রণালী, সাঃ 
ক্ষে্জে জল সেচন বিবি জানা যায়। মুল্য +৫$.চুই 
আনা। %১০ পয়প৷ টীকিট পাঠাইনে-এখানি 
পঞ্জিকা পাইবেন এ, 

 ইও্য়ান গার্ডেনিং এসোসিকেসন, কলিকাতা 
গা এ এসতাি 

সজী বীজ-__বাছাই করা উৎকু চু: 

কালের বীজ আমদানী হইয়াছে।.. বাধাকপি, 
ফুলকপি, ওলকপি, বাঁট, *শালগম, গাজর, যূলা, .. 
বড়বেগুণ, বা সেলেরি প্রস্তুতি শাক ৮'রকম ২ 
নযুন! বাঞ্ ১1০ টাক পপি, 

_ ইওিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা; 1 
লা তা -৯ তা পীং পতন ও লগ এক্িল 

কুষি-রস [য়ন__শিবপুর কলেজের স্ুকি 
ডিগ্লেমাগ্রাপ্ত, বঙ্গীয় ক্কধি-বিভাগ্র কর্মমচুর 
শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। বিজ্ঞানসম্মত , 
কৃষি-কর্্যে মৃত্তিকা, জল, খাযুর সহিত উদ্কিদের 
সম্বন্ধ, উত্ভিদের আহার-_সার বিচার, ছহাতে 
আছে-__ইহ। অত্যাবশ্তকীয়। নুতন সংস্করণ ক 
কাপড় বাধাই ১॥০। 

ইঙিয়ান গার্ডেনিং এসোসিক্ৌন, কলিকার্জা। । 



১... ১৬২ নং বনুবাঁজার ক্রীট, কলিকাতা । 
রি মেন্বর । 

“ নুতন বর্ষারস্ত হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুত্ত হইবার 
উপযুক্ত সময় । ধাহাঁর। এক্ষণে ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং 
এমসাসিয়েসনের মেন্বরশ্রেণীভূত্ত হইবেন বা আছেন, 
তাহার! নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
যভারেণ মেত্বর হইলে--গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী 

দেশী-সঁজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
'» ফুলেরবীজ ২০ ২1০ 

*-শ্লীতের বিলাতী সজীবীজ আমেরিকার 
০ স্াটিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাকা ৫০ 
'শীতৈর বিলাতী সটন কিন্ব। ল্যাণ্ড- 

থের ফুলের বীঞ্জ ১বাক্স 81০ 
তের দেশী সব্জীবীজ ই৪রকম ২০ 

' ভাক্ষমাশুল ইত্যাদি ১1০ 

্ রা | ১৮৭ 

সাধারণ, মেত্বর হইলে-__ 
গ্রীষ্প বর্ধাকালের বপনোপযোগী 
.. রী সজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 

কু ফুলের বীজ ১* ॥, ১০/০ 
এ কালে বপনোপষোগী আমেরিকার 
ঠা * পর্টিনে মোড়াই করা এক বাকা ২৪ রকম 
, কনে ১নিলীতী সব্জীবীজ ৫1০ 

| বর্লীতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১০ 
১ জর ঈজী বীজ ১৮ রকম ১০/০ 
বা ই ॥* 

১২৭, 

সি রী প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দার! 
£গরিিলিত বাঙ্গাল মাসিক পত্র “কষক” প্রতি মাসে 
.এফএকপি. করিয়। পাইবেন এবং এসোসিয়েসন 
ইইন্জেত্বতন্ত্র বীজ গাছা'দি খরিদ করিলে ও মূল্য 
পু টাক্ষার অধিক হইলে টাকায় /* এক আনা 
বক কমিশন পাইবেন। 

. স্পেশ্রাল মেম্বর £_-কষকের গ্রাহকগণ এসে- 
.সিয়েসনের স্পেশ্তাল মেম্বর। তাহারাও বীজ 
সটাঙাদি থরি্ করিলে কমিশন পাইবেন । 
প্র সভারেণ মেম্বরকে বাধিক এক সভারেণ বা ১৫২ 
দ্িবকা, সাধারণ মেস্বরকেবাধিক ১০২ ও স্পেশ্তাল 
“করিত ক সি বানি মুলা ২২ দিতে হয়।. 

এই সময় বপনের 
বিলাতী মটর পাউও্ড ১1০, ১৪০ ) ব্রডবীন আউর্ধী 

বা ২॥০ তোল। %০ ; পাউও ১॥০; ফরাস বীন 
আউন্স %* ; পাউগু ১॥০ উৎরুষ্ট সালগম তোলা 1৮; 
বীট তোল1।০। সামান্য খরচে এই সকল উবকুষ্টু” 
স্জী স£জে তৈতরারী হয়। : 

ফুল বীজ । 
এষ্টার, প্যান্সি, ভাবিনা ; ফ্লুক্স প্রভৃতি সটনের : 

১২ রকম ফুল বীজের বাক্স ৪২7 ল্যাণ্ডেখের ২* 
রকম ফুল বীজের বাঝা ৪-২ | নমুনা বাক্স ৮ রকমের 
১০ প্রত্যেক প্যাকেট ০ আনা। 

৯ ৮ 

দেশী বীজ অধিকাংশই গোবিন্দপুর পরীক্ষা- 
ক্ষেত্র উৎ্পাদিত্র । বিলাতী বীজ আমেরিকা, 
ইংলগ,. জার্মানি, ফ্রান্স ও আষ্ট্রেলিয়ার যেখানে যেটী 
উতর ও এদেশের আবহাওয়ার অনুকূল তথ। 
হইতে সংগ্রহ করা. সেই জন্তই এখানকার বীজ 
উৎকৃষ্ট হয়। 

আমাদের পরিচয় ;-্র সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামের . 
সরকারী পবীক্ষাক্ষেত্রের সমুদয় বীজ এই এসো 
সিয়েসন হইতে সরবরাহ করা হয়। বিগত কলিম্ঠু 
কাতা ও বেনারস প্রদর্শনীতে এই বাজ সংগ্রহের 
জন্য আমাদের কৃষি-সমিতি স্বর্ণপদক পরা 
পাইয়াছেন। 

মূল্য তালিকা বিনানৃষ্যে পাইবেন। 
শ সপ তি সি ৬ততা ভত তত আটা ৬7 সতী ৬৩ অরটি উট 

সব্জী চাষ ব। 1১ 1:116১110 র চলি? ১101112 

[701৮ 1 27111 শ্রীমন্মথনাথ মিত্র 7./তান, 
প্রণীত, প্রীশরচন্দ্র বসু 2.২. (সেক্রেটারী 
ইণ্ডিয়ার্ডেনিং এসোসিয়েসন ) কর্তৃক সময়োপযুদ্জ-' 
রূপে পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত (যন্ত্রন্থ) ইঙিয়ান 
গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত। মুলাঁ 
॥০ আন1। দেশী ও বিলাতী সবজী. চাষ সম্বন্ধে 

ঢুযাবতীয় বিবরণ ইহাতে পাইরেন। ইহ কি চাষী 
কি সৌখীনলোক সকলের পক্ষে অত্যাবশ্তক | 

'ইত্য়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েঈঈঠ 
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গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার কুবিহারের যহারাজ শুপেশ্দ নারায়ণ ভপ বাহাদুর উনপঞ্চাশৎ বর্ম বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি বিলাতে অবস্থানকালে পীড়িত হউরা পড়েনশ। বিলাতের বেস্কহিল-অনৃ-সী- নামক স্থানে ঠাহার দেহাব্সান হয়। ১৮৬২ অন্দের 8ঠা অক্টোবর ভাহার জন্ম হয়। ১৮৭৮ অবে ম্ব্গায় অহাগ্স। | 
কেশবচগ্দ্রের ভ্ৃহিতার সহিত তাহার বিবাহ হয়| ৃ মহারাজ ও মহারাণী দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন । মহারাজ ঘতাস্ত শিকার প্রিয় ভিলেন : ভারতবর্ষে ও 
ইংলগ্ডে পোলোখেলায়- তিনি অদ্দিতীয় ছিলেন। সম্সাট সপ্তম এডোয়াডের রাজ্যাডিষেক উৎসবের সময় তিনি তাহার এডিকং হইয়াছিলেন, সঞাট পঞ্চম জর্জেজের অভিষেক উৎসবেও এডিকং নিযুক্ত হন। সঞআ্ট সেসনে তিনি অনারারী কর্ণেল ছিলেন। তিনি দেশের কৃষির উন্নতি বিধানে শ্সচেষ্ট ছিলেন । ভাহার উৎসাহে এবং সুগ্থযাগা 
কর্মচারীগণের চেষ্টায় কুচবিহার রাজো কুমির প্রড়ত উন্নতি সাধন হইয়াছে । ভারতীয় কুষি-লনিতির (177177 
(17111977178 45590015) ) সহিত তাহার অল্লাধিক সংত্বব ছিল। ভারতীয় কৃষি-সমিতির কার্যে তিনি সন্তষ্ট হইয়] 
১৯** অন্দে প্রকাশ্ঠভাবে উক্ত সমিতির পুষ্ঠপোষক (1১814) হন, এবং সমিতিকে নন্বমুল্যু পুশ্তকাদি দানে 
অনেক সময় অন্্গুহীত করিয়াছেন। 





টি শ্শ ৩৯ শি শিপন ০ পল জা শস শশ্প শশী ৪০ 
(পরে সপ আহ পল 80৮ ৩ রবির উকি 228 লাতিন 

১২শ খঞ্। ). কার্তিক, ১৩১৮ ” সাল। . সম-সংখ্যা। 
5822 হি রি রা ০১ ডিল 8 শ প্প ও শশী ৮ পাস + পজ শাপিক৮ এ পালন জপ পা 7 জি পা শসা পি সপ রি জা শপ রে নি বচন: ০০০০ শী শশী পতল পিপি তত শিশ স্পা শপ ৭? আপননবজপাা্প্প গর 

রা সু চ্পজ্ন 
( পুন্ব প্রকাশিতের পর |) 

ব্রকোলি 

বপনের সময়-_ভাদ্রের মধ্যকাল হইতে অগ্রহায়ণ 
বিশেষ কথা £__পব্রকোলি” ফুলকপি জাতীয় বিলাতী স্জী। ফুলকপি অপেক্ষা 

আকার কিছু ছোট হয়। আস্বাদন ফুলকপির ন্তায়। ইহার চাষের বিস্তৃতি প্রার্থনীয় ॥ 
বাধাকপি, ব্রকোলি ও ফুলকপি একই জাতীয় উদ্ভিদের কেবল অবস্থাস্তর 

মাত্র। বীধাকপির ঘনসম্বন্ধ পাতাগুলি আহার্য। ব্রকোলি ব ফুলকপি 

বাধাকপিরই ফুল। ফুলগুলি যত ঘন, ঠাস্ ও মাংসারুতি হইবে, ততই খাইতে 
৫ 



১৯৪ ককষক-_কান্তিক, ৯৩১৮ [ ১২শ খণড। 
শসা চে স্সি ২৬৫টি ছি আট বদি হিপ টিপ বাটি হাজি “পি ২৬ (চি ৯ উজ 

ভাল হয় এবং এই অবস্থায় লোকে ইহা খাইয়া থাকে, ফুলকপি ব৷ সি 

ফুটিয়। গেলে খাইতে বিস্বাদ হইয়৷ যায়। 

ইহার চাষের জন্য সারবান মুত্তিকার আবশ্তক। বাধাকপির মত হাল্ক। 
দোয়শাস মাটি অপেক্ষা ইহা কর্দমাক্ত দোর়শাস মাটিতেই ভাল রকম জন্মায়। 
জমিটি সমতল করিয়! চবিয়৷ মই দিয়! পরে দেড় বাছুই ফিট গভীর নালা করিয়া 

তাহাতে প্রচুর গোয়ালের সার দিয় সেই নালাতে ব্রকোলির চার! বসাইতে হয়। 
কার্ধ্যতঃ দেখ! বায় ব্রকোলির ক্ষেত সদ্য চবিয়৷ খুড়িয়। চাষ করা অপেক্ষ! 
চাষ দিয়। ফেলিয়। রাখিবার পর মাটি বসিয়া! গেলে তারপর নাল! কাটিয়। চার! 

বসাইলে গাছ শীঘ্র তেজ করে। প্রত্যেক নালার ব্যবধান ২ ছইতে ৩ ফিট এবং 
একটি চার! হইতে একটি চারা ২ হইতে ৩ ফিট কাক করিয়া বসাইতে হইবে। 
ছোট জাতীয় ব্রকোলি হইলে কিছু খন ঘন বসন চলে। 

কোন কোন চাষী আলু ও কপির একসঙ্গে চাষ করিয়া থাকে । বাধাকপির 

সহিত আলুর চাষ চলে না, কারণ বাধাকপির গাছ ব্রকোলি ব! ফুলকপি অপেক্ষ। 

বড় এবং তাহার পাতার ছায়ায় আলুর গাছ তেজ করিয়া উঠিতে পারে ন।। 

আলু কিন্বা ব্রকোলির চাষ এক সঙ্গে করিতে হইলে একটি নাল! অস্তর অস্থর 

ব্রকোলির চারা বসাইতে হইবে, মধ্যে মধ্যে আনু বসিবে এরূপ স্থলে জলদি জাতীয় 

ফুলকপি বা ব্রকোলির চাবই বিধি, কারণ কপি উঠিয়া! যাইবার পরও আলু কিছু 
দিন তাহার ভালপাল। বিস্তার করিয়া! হাওয়। থাইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বংশ বৃদ্ধি করিয়। লইতে পারে। 

আউশ ধান ব। পাট কাটিয়! লইয়! সেই ক্ষেতে কপি চাব কর! যাইতে পারে, 
কিন্ত জলদি কপি জাতীয় কোন শম্তের আবাদ করিয়া লইয়া, তাহাতে আবার এ 

জাতীয় ফসলের আবাদ কর। নিতান্ত অসম্ভৰ ও যুর্খতার পরিচায়ক বলিতে হইবে । 
ব্রকোলি যেমন জলদি ও নাবী ছুই প্রকারের আছে, তেমনি পার্পল বানাল ও 

শাদা এই ছুই রকমেরও দেখা যায়। সটনের তুষারের স্ায় শাদ। ব্রকোলি প্রসিদ্ধ । 
চাষের প্রণালী:-_বিলাতী ফুলকপির ন্ায়। 

বীজের পরিমাণ বাধাকপির অন্থরূপ ৷ 

পাটনাই ফুলকপি 
বপনের সময়_ আষাঢ় হইতে আশ্বিন 

হিমপ্রধান পার্বত্য প্রদেশে তুষারপাতের সময় ও খুব বর্ষার সময় বাদ দিয় 

সকল সময় কপির চাঁষ কর। যাইতে পারে। শ্র সকল স্থানে ফাস্তন মাস হইতে 

আখাড় মাল পর্ধ্যস্ত কপির চাষ হয়। | 



মাকিন.বা! বিলাতী ফুলকপি 
মৃত্তিকা । ফুলকপির, বাধাকপির ন্যায় দোয়শাস হান্ক! অথব। আটাল দোয়াস 

মাটির আবশ্তক | চাষের জমি ছায়াযুক্ত স্থানে হওয়া কিছুতেই বাছুনীয় নহে। 
সার। “ঘোড়া” অথবা ঘ্ভেড়া"র সার অভাবে সর্ষপ খেল সাররূপে 

ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । সর্ষপ খল চূর্ণ করিয়। মার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। 

ফুলকপিতে কিছু বেণী সারের প্রয়োজন হয়। সার সকল পুরাতন হওয়া আবশ্যক । 

বিশেষ কথ! । পাটনাই ফুলকপির বীজ বর্ষারস্তেই বপন করিতে হইলে-_ 

অল্লাধিক যত্রাদদি আবশ্তক হয়। পাটনাই ফুলকপির বীজ ভারতবর্ষের উত্তর 

পশ্চিমাঞ্চলে জন্মিয়া থাকে । বাঙ্গাল! দেশে কেহ ইহার বীজ উৎপন্ন করিতে চেস! 

করে না। বিলাতী ফুলকপির গাছ হইতে এই দেশী ফুলকপির বাঁজের স্যষ্টি হুইয়াছে। 

পাটনাই ফুলকপির বীজ দেশোৎপন্ন বলিয়া, বিলাতী ফুলকপি অপেক্ষ। ইহার চারা ও 

গাছ এদেশের জলবায়ু অনেকটা] সহা করিতে পারে ! বিলাতী৷ বাজ বর্ধ থাকিতে 

থাকিতে বপন করিলে ঘতট। ক্লেশ স্বীকার করিয়া কৃতকাধ্য হইতে হয়-_-পাটনাই 

ফুলকপির বাঁজ এ সময়ে বা তৎপুর্বে বপন করিয়। অল্পায়াসে সফল-কাম হওয়! যায় । 

বাঙলায় অধিক বর্ষা হয় এবং বর্ষ। অধিক সময় পর্য্যস্তন্থায়ী হয়: সেইজন্য বাঙলার 

জলদি কপির চাধ কর। অতিশয় কঠিন। শীত অতি অল্পকালই স্থায়ী হয়, সেইজন্ু 



১৯৬ কলুষক-_কাত্তিক, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
শষ ৮৯ ৩ শস্ছি পি ল ৮ শিক শী স্। ৭ প্। ৮৮ নাস পাস পাটি কস ভপ্ড তাত শাছি পাটি ক শ্লোক লা 

এতদঞ্চলে ল কপির বীজ উৎপাদন করাও শ্ুকঠিন। ফুলকপি সুরা তাহা হইতে 
শীষ বাহির হইবার ও বীজ উৎপন্ন, হইবার সময় থাকে না? শীত থাকিতে 

থাকিতে বীজ না পাকিলে, গরমের হাওয়া চলিতে আরম্ভ হইলেই গাছ 

সমেত শুকাইয়া যায়। ভারতীয় কৃষি-সমিতি কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়! 

সাতিশয় যত সহকারে ও বিশেষ সাবধানতার সহিত জলদি ফুল ফুটাইয়। 

ফুলকপি বীজ উৎপন্ন করিতে পারিকরাছেন। এই বীজ হইতে পাটনার বা উত্তর 

পশ্চিমাঞ্চলের বীজ অপেক্ষা উত্তম ফসল হইতেছে । বহু চেষ্টা সন্বেও বাধাকপি 

কিম্বা ওলকপির বীজ উৎপাদন করিতে তাহার। সমর্থ হন নাই। শীত প্রধান 

দেশেও কপি বীজ উৎপার্দন করারও বির আছে, বিদ্ল_ প্রচণ্ড শীত, তুষারপাতে গাছ 

নষ্ট হইবার সম্ভবনা । প্রবল বাছুতেও ফসল নষ্ট করে। অনেক সময় দেখ! 
গিয়াছে পর্বতগাত্রের উত্তর কিনব! পশ্চিম দিকে তাল রকম আড়াল না থাকিলে 

'তথায় কপি প্রভৃতির ক্ষেত করা চলে না। 

বীজ বপনাদি প্রণালী ও জলসিঞ্চন।-_ বর্ষার পুর্দে বীজ ফেলিলে- হাপর, 
চতুদ্দিকস্থ জমি অপেক্ষা প্রায় অর্ধহত্ত উচ্চ করিয়া লইতে হয়। সম্মুখে বর্ষা 

বর্ষাকালে অজত্র বৃদ্রিপাতে সমস্ত জমি জল-পররিপুর্ণ বা অত্যপ্ত ভিজ থাকে । সেরূপ 

জমিতে চারা অধিককাল বাচিতে পারে না। হাপর খুব উচ্চ করিলে__এ 
বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। হাপরের মাটি_ পুলির ন্যায় চুর্ণ ও পুরাতন 
সারযুক্ত হওয়! চাই। হাপরের মাটি যো-যুক্ত অর্থাৎ নাতি ভিজ! ব| নাতি 
শুফ করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে বীজ পাত.ল! করিয়া বপন করিতে হয়। 

সামান্য পরিমাণে চূর্ণ মাটি চপ দিয়া__হস্ততানু দ্বারা অল্লাধিক চাপিয় দিলে 
তাল হয়। হাপরের মাটি শুফ থাকিলে বীজ বপন করিয়াই জল সিঞ্চন করিতে 

হয়। মাটি তিজা থাকিলে জল দেওয়া আবশ্তক করে না। বাঁজ বপন 

করিয়াই-__বাধাকপি প্রবন্ধে যেরূপ চাকা” বা গ্ছাঁউনির” কথা বল! হইয়াছে__ 

সেইরূপ "ছাউনি” প্রস্তুত করিয়া হাপরের উপরে ঢাক। দিতে হইবে। যেরূপ 
ভাবে বাধাকপির চার প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে__সেইরূপ ভাবে 

ইহারও চারা প্রস্তত করিতে হয়। পাটনাই ফুলকপি সম্বন্ধে এইমাত্র বিশেষ 

বক্তব্য যে-_ইহ। দেশীয় জলবায়ু সহ্য করিতে পারে বলিয়া চার। অনাবৃত 

থাকিলে -_মৃষলধারে বৃষ্টি না হইলে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না। অতএব মৃষলধার। 

বৃষ্টি হইতে এবং প্রখর রৌদ্র হইতে চারা রক্ষা করিবার সময় ভিন্ন ঢাকা দেওয়ার 
আবশ্তক হয় না। চারা, চারি বা পাঁচটী পত্রযুক্ত হইলে-_হাপরে”র হ্যায় 

প্রস্তত, অন্য একথগ্ড জমিতে তিন বা চারি ইঞ্চি পৃথক বসাইতে হয়। সেই 

স্থলে চাখ। আগও কিছু বড় হইলে পুনপ্রায় সারধুক্ত অন্ত জমিতে ছয় ঝা সাত 
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জি: পস্ছ। লাশটি পিস শা তী পেশি পাস ঠা ভাত কাটি শান কন্ট ভ্জি এসি শি উন্। তন ক এশিত আস ৩ সর ক শি জন 

ইঞ্চি অন্তর বসাইতে হয়। এখানে চারা অপেক্ষাক্রত , আরও বড় হইলে 1 চাষের 
জমিতে পুতিয়া দিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ নাড়ানাড়ির অভিপ্রায় এই যে, 
এরূপ করিলে ফুলকপির পাতা খুব বড় হইতে পায় না.গাছে শীপ্র ফুল দেখা দেয়, 
এবং ফুলের আকাব্র বৃহৎ হয়। 

বাধাকপির চাষের জমির স্তায়-- ফুলকপির চাষের জমি প্রস্তত করিতে হয়। 
এতদ্বিষয় বাধাকপির অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ফুলকপির চাষে সার ও জলসিঞ্চন অধিক 
পরিমাণে আবশ্তক হয়। কোন সময়ে জলাভাব ন। হয়-_সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 

হইবে। চাষের জমিতে চার] বসাইয়-_-আবশ্তক হইলে (বাধাকপির নায়) ষে 
ঢাক। দিবার খ্যবস্থ। করিতে হইবে, সে কথ বলাই বাহুল্য । চাষের জমিতে চার] 
সকল এক হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত বসাইতে হয়। প্রত্যেক চার। এক হাত 
অস্তর বসাইলে__ প্রত্যেক লাইন বা সারি দেড় হাত অন্তর হওয়৷ বাঞ্ছনীয় । 

অবশিষ্ট কার্য ।--গাছের গোড়ায় পার্থ হইতে অল্পাধিক মাটি দেওয়া__-মধ্যে 
মধ্যে মাটির যো-যুক্ত অবস্থায় গাছের গোড়া খুসিয়৷ দেওয়। এবং আগাছা জন্মাইলে 

তুলিয়। ফেল ভিন্ন আর কিছুই করিতে হয় না। গাছের গোড়ার মাটি খুসিয়। 
দেওয়া__অঠতি আবশ্তকীয় কার্য । ইহ1 আলস্য বশতঃ না করিলে গাছ সতেজ 

হইতে পায় নাও কাজেই কপির আকার ক্ষুদ্র হয়। আবশ্ক হইলে ফুলকপির 

ক্ষেতে ছুই ধা ততোধিক বার জল সিঞ্চন করিতে হয়, প্রত্যেকবার জল সিঞ্চনের 
পর গোড়৷ খুসিয়৷ দিয়া শিকড়ে হাওয়। লাগিবার ব্যবস্থা না করিলে কপি আদে। 
বাড়ে না বা নিরেট হয় ন।। 

বিশেষ কথ।।-_পাটনাই ফুলকপি ছুই প্রকারের আছে, জলদি ও নাবী |] 

জলদী পাটনাই কপির বীজ শ্রাবণ ভাত্রে বপন করিতে হয়। নাবী পাটনাই 

ফুলকপির বীজ আ'খনের শেষে বা কাণ্তিক মাসে-ষে সময়ে বিলাতী ফুলকপি 
বাজ ফেলিতে হয়ঃ সেই সময় বপন করিলেও কৃতকার্য হইতে পার যায়।, 

কিন্ত অধিক বিলম্বে বপন করিলে কেবল গাছই জন্মেফুল ধরে না। ফুল 
ধরিলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অপকৃষ্ট হয়। 

বাঙ্জের পরিমাণ-_বাধাকপির অনুরূপ বা কিঞ্চিৎ অধিক । 

বিলাতী ফুলকপি 
বপনের সময়-_ভাদ্রের মধ্যকাল হইতে অগ্রহায়ণ 

মুর্তিক।£- ছায়াবিহান শক্ত অথব। হান্ক! দোযশাস মাটি। 

সার ঃ__ সম্পূর্ণরূপে সারে পরিণত “ঘোড়া”্র সার*বা “ভেড়া”্র সার-_-অভাবে 
চুর্ণ সর্প খেল বা মিশ্রপার। কোন বিশেষ সারের অতাব হহপে- আবশ্বক 
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মত মিশ্র-সার প্রয়োগে সকল প্রকার বিলাতী বা দেনী সী চাষে পুর্ণ-যমনোরথ 
হওয়া যায়। সার জমির সহিত যে বিশেবরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে-_সে কথ। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
বপনার্দি প্রণাঙ্সী ঃ--বর্ষ। শেষে বিলাতী ফুলকপির বীজ বপন করিতে হয়। 

বর্ষ শেষের অনতিপুর্বেও বপন কর! চলে । বর্ষ ধরিয়া বাইলে-_-বীজ বপন করিয়! 
চার! প্রস্তুত করিতে অতিরিক্ত যত্বের দরকার হয় ন। চার] হাপরে প্রস্তত করিয়া, 

পাটনাই ফুলকপির ন্যায়__বার ছুই "হাপরে”র স্টায় প্রস্তত অন্য জমিতে পুনঃ পুনঃ 

নাড়ানাড়ি করিয়। বপাইয়া_-পরে চাষের জমিতে এক হাত হইতে দুই হাত অন্তর 
পুতিয়! জলসিঞ্চন করিতে হয়। বীধাকপির জমি যেরূপে প্রস্তুত কব্রিতে বল 

হইয়াছে, বিলাতী ফুলকপির জমি তদন্ুরূপ প্রস্তুত করিতে হয়। চার! হাপরে 

বসাইয়। প্রথম ছুই তিন দ্দিবস প্রথর রৌদ্রতাপ হইতে এবং হঠাৎ বৃষ্টি হইলে 
বৃষ্টিপাত হইতে ঢাক! দিয়া রক্ষা! করিতে হয়। কিরূপ তাবে হাপর আবৃত করিতে 

হইবে-_তাহ। "বাধাকপি” প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে । 
অবশিষ্ট কাধ্য-_পাটনাই ফুলকপির ন্যায় । 

বীজের পরিমাণ- বাধাকপির অনুরূপ । 

ফুলকপির অনেক নাম আছে। নেক স্থলে সেগুলি একই প্রকার ফুলকপির 

নামান্তর মাত্র । তাহার মধ্যে এমেরিকান নাবী আলবিয়াস; জলদি শোবল, 
তীচের অটাষজয়েণ্ট, ফ্রেঞ্চ ওয়ালচার্ন, আলি” লগ্ডন প্রভৃতি কতকগুলি স্বনাম 

খ্যাত এবং নিজ নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে। 

কপি চাব সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ইহ এ্রীক্ম ব1 বর্ধাকালের চাষ 

নহে। ইহ] টহমস্তিক কালের থন্দ। শিশিরেই ইহ। পরিপুষ্ট হয়। হিম শিশিরের 
আবশ্তক বটে, কিন্ত অত্যন্ত ঠাণ্ডা জায়গায় যেখানে তুষার পড়ে এমন জায়গায় 
হয় না। এই জন্ত ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে ব৷ হিমালয়ের খুব উ-চুতে সকল 
জায়গায় ইহার চাষ করা সম্ভব নহে। অল্লাধিক শাতপ্রধান স্থানে কোথাও 

কোথাও কপিক্ষেতের মাঝে মাঝে আলে! আলিয়। ক্ষেত একটু গরম করিয়। 
রাখিবার চেষ্ট! কর! হয়। 

কপি চাষ সন্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য-_- 

বাধা, ফুল কিন্বা ওলকপি, যে কপির চাৰ কর। হউক না, উপযুক্ত মৃত্তিক। 

নির্ণয় ও ষ্থাযোগ্য সার প্রয়োগের উপর কপি চাষের ফলাফল নির্ভর করে। 

এক একর, বাঙলাম্ন কিঞ্দিধিক তিন বিঘা জমিতে ১,* শত পাউগ্ডের উপর 
পটাস সার: ১** পাউগ গ্রহণোপযোগী ফক্ষরিক অন্ন এবং কমবেশী ৫* পাউও 



ণম সংখ্যা | ] সব্জী চাষ ১৯৯ 

নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করিতে হয়। বাঙল। দেশের কর্দমাক্ত মাটিতে পটাস 

বথেক্ট আছে । সেই জন্য পটাস সার দিবার জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হয় ন।। 

কিন্তু ষে মাটতে পটাস পর্যাপ্ত মাত্রার নাই, সেখানে খনিজ পটাস বা তক্ম ব্যবহার 

কর! হয়। নাইট্রোজেনের জন্য খনিজ সার সোর। কিন্বা গোময় ও তৈল এবং 

ফম্ষরিক অয্নের জন্ত বাঙলায় হাড়চুর্ণ ব৷ হাড়তম্ম ব্যবহাব্র প্রচলিত হুইয়াছে। 

জাপানী চাষীরা কপিক্ষেতে পধ্যাপ্ত পরিমাণে মনুষ্য মল ব্যবহার করিয়! থাকে । 

সারের বিশেষ ব্যবহার জানিবার জন্ড ক্লবি-রসায়ন দ্রষ্টব্য । 

ওলকপি 

বপনের সময়- ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ 

বুত্তিক। $-_হাক। দোয়া মাটি । অল্পা্ধিক ছাখাযুক্ত স্থানে ওলকপি হইতে 
তৃষ্ট হয়। 

সার ₹-_-"ভেড়া” প্রভৃতির সার অথবা গোবর ব1 মিশ্র-সাব। €খলও ব্যবহৃত 

হইয়। থাকে । | 

বপনাদি প্রণালী £__-ওলকপির চাষে বিশেষ ধত্ব করিতে হয় না। ইহার 
চাষে অন্তপ্রকার কপি চাষ অপেক্ষ! বির অনেক কম। ইহ! সহজে জন্মে। * 



এপার কলষক--ক ভক, ১৩১৮ টা ৮৮ ॥ 
শি স্৯ এসি পা লীন শি পাও পি ০৯ ৩7 পতি শি প ও পি শত শিক ৮ লা পাটি শাক্চ ০ ৯ লস্ট ০» পা তি তন্চ লি তক তি ত্ছি লা শত 

হাপরে চার। প্রস্তত করিয়া, পরে চারা ভিন চারি ইঞ্চি ৭ বড় অথব? পাচ; বা 

ছয়টী পত্রযুক্ত হইলে-_চাষের জমিতে বসাইতে হয়। "বাধাকপি” প্রবন্ধে হাপরে 

চারা প্রস্তুত কার্য যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে_সেইরূপ কর। বাগুনীয়। 
চাষের জমিতে একেবারেও বীঞ্জ বপন কর। যাইতে পারে । 

সারাদি প্রয়োগে. চাষের জমি ব্ীতিমত প্রস্তত করিয়া ঢেপাবিহীন করিতে 

হইবে। চাষের জমিতে একেবারে বীজ বপন করিলে-_লাইনবন্দী করিয়া! বীজ 
ফেলিতে হইবে । প্রত্যেক লাইন এক ফুট অন্তর হইবে। এ লাইনে খুব পাতলা 
পৃথক পৃথক বীজ বপন করিয়া যাইতে হইবে । আবশ্তক মত মধ্যে মধ্যে জলসিঞ্চন 
করিয়া! চার। নির্ঁত হইলে-_ প্রত্যেক চার নয় বা দশ ইঞ্চি তফাৎ বরাখিয়। 

অবশিষ্টগুলি তুলিয়! এরূপ তফাতে অন্ত স্থানে বসাইলে চলিবে । হাপব্র হইতে 
চার] তুলিয়া! এরূপ তফাতে লাইনবন্দী করিয়।৷ চাবের জমিতে বসাইতে হয় । 
চাষের জমিতে একবারে বীজ বসাইতে হইলে, বাঙলাদেশে বর্ষধ। শেষ ভিন্ন বীজ 

বপন কর। চলে না। মুষলধারে বৃষ্টি হইবার আশঙ্ক। থাকিক্ধে পরিশ্রম ব্যর্থ 
হইবার সম্ভাবন1। 

অবশিষ্ট কাধ্য £_ গাছের মূলদেশের মাটি, খুসিয়! দেওয়া, আগাছা উত্তোলন 
করা ভিন্ন আর কিছু করিতে হযু না। ২. 

বিশেষ কথ। £__-ওলকপি ক্রিকেট বলে”র ন্যায় আকার-বিশিষ্ট অবস্থায় থাইতে 

অতি উপাদেয় লাগে। বড় হইয়! যাইলে শক্ত হয় ও ছাল বাদ দিয়] খাইতে হয়, 
কিন্ত তত সুমিষ্ট লাগে না। ওলকপি শালগমের অপেক্ষ। তেজস্কর খাছ্য । 

বীজের পরিমাণ _বাধাকপির অনুরূপ | 

ওলকপি, বাধাকপি অপেক্ষা আরও কম ব্যবধানে বসান যাইতে পারে। 
একরে ১৫০০* গাছ বসাইলে বীজের পরিমাণ কিছু বাড়ান উচিত । একরে 

৪ আঃ বীজের অধিক কখনই আবশ্তক হয় না। কেবলমাত্র তেজস্কর বাছাই করিয়। 

চাষ করিতে হইলে অপেক্ষাকত কিছু অধিক পরিমাণ বীজ বপন করাই বাগুনীয়। 

ওলকপি ছুই রকমের আছে-__সাদ। ও লাঁল। ছুই প্রকার ওলকপির আস্বাদন 
একই--কেবল রঙের তফাৎ মাত্র। 



৭ম সংখ্যা । ] গম ২০১ 
» ছি ক জলি ও তা ৯০ হিরন ছক ও এটি চে ও জলন্ত ও ৬ টি টাকি তা ৩ ভি উড হত ডা ৯০৬ উপাই সত জানে উজ ভজ আ্ি » ৩ অস্ত হুশ কলি ড ভান তাস তি ও হল সত টি এ এসসি এ এ তল তত তত ৬ এন প্র "০৮ মস জল ভ ৮ % তথ ৬ ডি এল ৬ সিস্ট সই এটি “২ আটা শি এটি ইল ভি কি আপা এ 

গ্াঙ্ 
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 

রাসায়নিক খাম্যণ্ডণ ১, 

১। দাহাগুণ-_ ৃ 

শ্বেতসার ও শর্কর। শতকর। ১১০ ৬৭৭৬ ভাগ 
€তল ক ১০৯ ৯7২9 
স্ঞ্র হন ১০০ ১7৩৯ 

২। মেদ্দকারিতাণ্ডণ__ 
প্রোটিভ শতকরা »**৮--১২ ভাগ 

ভন্ম ০০৬ *০০ ২৩ 5, 

গম আমাদের সর্বপ্রধান খাগ্ভ। ভারতবর্ষের বনুস্থলে এবং অন্যান্য বহুদেশে, 

বাঙলাদেশে চাউলের স্ায় গম সর্ধপ্রধান থাগ্তস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। আমাদের 

শরীর ধারণ করিতে যে পরিমাণে পুষিকর পদার্থের প্রয়োজন, তাহা গমে প্রাপ্ত 

হওয়া] যায়। পাঁওরুটী লদ্ষু পথ্য। কিন্তু চাপাটী পরিপাক করা সুকঠিন। 
বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া ধায় না। তথায় চাপাটী 

সহজে পরিপাক হয় না। 

গম প্রধানতঃ চারি প্রকাব--যথা_- 

€ ১) নরম শা] গম, যথা-_হুধিয়। 

(২) শক্ত শাদ। গম, যথা _ছুধিয়! ও বড় গহম। 

(৩) নরম লাল গম, যথা-_লালক। 

(৪) শক্ত লাল গম, ষথা_ _দেনী বাখেরী 
নরম গমে উৎকৃষ্ট লুচী প্রস্তত হয়। 

কিন্তু শক্ত গম দ্বার উৎরুষ্ট পাঁওরুটী, চাপাটী.ও সুজী প্রস্তুত হয়। নরম গমে 

জী হয় না। ইউরোপে এক্ষণে শক্ত গমের খুব আদর হইতেছে এবং তথায় এক্ষণে 
শক্ত গমের যুল্যও অধিক. শক্ত লাল গমের আটা) শাদা গমের মত শাদ। হয় না। 

গম পিবিষ্া। কাপড়ে. অথব। খুব সরু চালনীতে ছ'কিলে ফে মিহি গম চর্ণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহাকে ময়দা বলে। অবশিষ্ট যাহ থাকে তাহার চোকর. বাধ দিলে 

সক ৫ 



২০২ কৃষক-_কান্তিক, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 
অঅ সি সি অই অর সপন উজ পা 

আটা থাকে । মোটা আটাই স্থজী। গম পিষিয় ময়দ। বা চোকর বাদ না দিলে 

তাহাকেও আট বলে। যে আটার চোকর বাদ না দেওয়া যায় তাহা আহার 

করিলে কোষ্ঠ পরিফার হয়। কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে চোকর বাদ দেওয়াই উচিত ॥ 

চোকর বাদ দিলে যে আটা! প্রস্তত হয়, তাহ! দ্বার! উত্তম পাওরুটী প্রস্তত হয়। 

গষ ধৌত ও শুফ করিয়া কাকর প্রভৃতি আবর্জন। ফেলিয়! পেষণ করিয়া! লইলে 

উৎকৃষ্ট আট] বা! ময়দ] প্রস্তুত হয়। 

এইরূপ উৎকৃষ্ট আট। কিন্বা ময়দ! বাজারে দুর্ঘট, এই জন্ত ঘরে আটা প্রস্তুত 

কর। কর্তব্য । বাজারের ময়দা, কিম্বা সুজীতে প্রায় কাকর চূর্ণ কিন্ত। বালি গ্রতৃতি 

 জ্বাবর্জন। মিশ্রিত থাকে । 

গম তিন মাসের পুরাতন হইলেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। ময়দ। কি 
আট। ১৫ বা ১৬ দিনের অধিক ভাল থাকে না। পোকা লাগ। গমের আটা 

নিকৃষ্ট । ক্রয়কালীন ক্রেতা দেখিবেন যে,_-গম 
(১) শাদ। কি লাল গম 

(২) নরম কি শক্ত গম । (দাতে কাটিয়। পরীক্ষ। করা যায়। ) 

(৩) পোকার ধরা কি ন( পোক। ধর) গমের আট ব| ময়দ। তিক্ত |) 

(৪ ) আবর্জনা আছে কি ন। আবর্জন! থাকিলে তাহার পরিমাণ । 

€(কাকব কিম্বা! বালি থাকিলে চালনি দ্বার! চালিয়! লইতে হয়। ) 

আট? ময়দা] ও সুজী-_ 

১। কাকর চূর্ণ কিন্বা বালি মিশ্রিত কি না? দীতে কাটিয়। পরীক্ষা! কর1 ঘার়। 
হ। পোকায় ধর কি না? 

৩। নূতন কিপুরাতন। বনুদ্দিনের পেধা আটা কিম্বা পোক। লাগ গমের 
'আট। তিক্ত স্বাদ বিশি হয়। (জিহ্বার দিয় পরীক্ষা! কর! যায় |) 

৪। চোকর মিশ্রিত কি না। 

| পাঁওরুটা 
পাওরুটী খরিদকালে দেখিতে হইবে যে, ইহ| টিপিয়। ছাড়িয়। দিলে পুর্ব্ববৎ 

আকৃতি প্রাপ্ত হয় কি না। যদি তাহা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে রুসি 

ভ!লরূপ প্রস্তত হয় নাই। 

এপি সস সি 0৬০. “১ আপি পি পতি সি উল 

প্রস্তুত প্রণালী-_ 
চাপাঠী__-এক সের আটায় এক তোঁল। লবণ দিয়া উত্তমরূপে মাখিতে হয়। 

ঢেল। করিয়া এইরূপ আট। ব। সুজী অর্ধ খণ্ট। ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়! লইয়া পুনরায় 
এ ঢেল। ভাঙ্গিয়া রুটী প্রস্তুত করিলে ইহা দ্বার৷ লঘুপাচ্য চাপাটী প্রস্তুত হয়। 
পাধাবণভঃ ডেল! করিস! পিদ্ধ.করার প্রথা নাই। আট! জলে মাথির়া বেলনীতে 

ও এটি ভান এছ 4৪৯ ২৫ হা উড 
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বেলি! চাপাটী প্রস্তত করা হস চাপাটী প্রথমতঃ চাটুতে অগ্রির তাপে উত্তপ্ত 
করিয়া! চিষটে ছার| ধরিয়। অগ্নির মধ্যে দিতে হয়, যখন এ রুটী ফুলিয়! উঠে, 
তখন ইহা! প্রস্তুত হয়। জ্বলস্ত অগ্রির মধ্যে ন! দিয়া কাঠ কয়লার অগ্নির উপর 

এপিঠ ও ওপিঠ রাখিয়। রূটী ফুলিতে দ্রিলে রুটী ভালরূপ সিদ্ধ হয়। জলত্ত অগ্গির 
মধ্যে রটী অতি ত্বরায় প্রস্তত হয় বলিয়। ইহ। ম্মৃসিদ্ধ হয় ন|। 

নুচী।--এক সের ময়দায় সাধারণতঃ এক ছটাক ঘ্বত ও এক তোল। লবণ দির 
ভালরূপ মাথিতে হুয়। তৎপরে বেশনীতে বেলিয়। উত্তপ্ত ত্বৃতে ভার্গিতে হয়। 

সেরকব্রা আধ সেরের কিছু অধিক তের প্রয়োজন হয়। 

পাঁওরুচী।--সাত সের মক্সদায় এক ছটাক লবণ মিশ্রিত করিতে হয়। এক সের 

ঈীষদোষ জলে এক ছটাক ঈষ্ট (ডাক্তার খানায় প্রাপ্তব্য ) €ঘাগ করিয়। মিশ্রণ প্রস্তত 

করিতে হয়। এই মিশ্রণ এ ময়দার ভিতরে ঢালিয়। উত্তমরূপে মাখিতে হয়। মাখ। 

শেষ হইলে কাপড় দিয়া এক ঘণ্ট। ঢাকিয়! রাখিতে হইবে । এই সময়ের মধ্যে প্র 

ময়দ। ফুলিয়] উঠে। তৎপর পুনরায় ইহাকে উত্তমরূপে মাথিতে হইবে । মাথ! 
হইলে অর্ধ সের ব এক পোয়। পরিমাণের ছোট ছোট তাল করিয়া ১* কিম্বা ১৫ মিনিট 

অগ্নির তাপে রাখিতে হইবে । এই জন্ঠ বিশেব প্রকার চুলী প্রস্তত করিতে হয়। 
এতদ্দেশীয় বেকারগণ * ঈষ্টের পরিবর্থে তাড়ি মিশ্রিত করে। তাড়িতেও ঈ 

থাকে কিন্তু ইহ। বিশুদ্ধ নহে। আঞ্টের সহিত জলের বদলে ছৃগ্ধ দেওয়৷ যাইতে 
পারে । ঈষ্ট ব্যতীতও পুর্বোক্ত প্রক1রে পাওরুটী প্রস্তত হইতে পারে । এক সের 

ময়দান ৩ তোল। চিনি ও ছয় আন। পরিমাণ সোভ। দিয়াও পাঁওরুটী প্রস্তুত কর। 

যায়। ময়দার ঘতপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে পাওরুটা সর্বাপেক্ষা লঘূ খাস্ত। 

যব 
রাসায়নিক খান্গুণ 

১। দাহাগুণ-_ 

শ্বেত সার ও শর্কবু! শতকর। ধর ৭২ ভাগ 

ততল না রঃ হও 
্ঞ্র ৩০০ 2 ৩ ১, 

২। মেদকারিত। গুণ-_ 
প্রোটিভ, শতকরা ... রর ৬২ ভাগ 
ভর +৪০ ৯৬ ১২: 

চে 

* পাউরুটি প্রস্তত-করকগণকে ইংর।জী ভাবায় 419154 বেকার ) বলে। 



২০৪ কৃষক-_-কাত্তিক, ১৩১৮ | ১২শ খণ্ড । 
চা পাস পি অজি জিপ ইইউ ০ ৩ অতি অভ জট টি শা ও এটি টি 

গম অপেক্ষ। যব নিকষ খাস্ভ 
উত্তমরূপে চোকর ফেলিয়। চুর্ণ করিলে যব অতিশয় লঘু পথ্য হয়। কিন্ত 

ইহার চোকর অতিশয় অপকারী। ঘবের আটায় কুটী প্রস্তুত হয় না। কিন্তু গরীব 
লোক ইহাদ্বার চাপাটী ও ছাতু প্রস্তত করিয় গ্রহণ করে । বিলাতে কল দ্বার! 
চোকর কাটিয়া ফেলিয়! দেয়, তৎপরে যব চূর্ণ করে। এই যব চূর্ণ রোগীর পথ্য। 

চোকর ছাঁড়ান যবের দান! সিদ্ধ জলে নিগ্ধকারী ও রোগীর পধ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 

যব জলে ভিজা ইয়। ঢে*কিদার। চোকর ছাটিয়! ফেলিতে পারা যায়। তাহার পর বব 

ভাজিয়। ছাতু প্রস্তত কর যায়। যবের ছাতু এতদ্দেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

ক্রেতার জ্ঞাতব্য বিষয় 
১1 ইহাতে কাকর আবর্জন। আছে কি না। থাকিলে তাহার পরিমাণ । 
২। বীজ হান্ব। কিন্ব( ভারী । এক মুষি বীজ লইয়া মুষ্ঠির মধ্যে অনুভব করা 

যায় যে বীজ হাক্ক। কিম্বা ভারী। ভারী বীজই উত্তম। ঃ 

-৩। বীজের বর্ণ টাট ক হওয়! উচিত। 
781 পোক। ধর! কি না। 

মকাই 
রাসায়নিক খাদ্যগুণ 

১। শ্বেত সার ও শরকর। শতকর। নী ৭১২ ভাগ 
| তৈতৈল রঃ রঃ ৫ 5 

স্ত্র ক রি ১২ ১ 

২। মেদকারিত। গুণ 
প্রোটিভ শতকরা ১০ মস ভাগ 
ভন্ম ১৪ ৯. 

কোন কোন স্থলে মকাই প্রধান থাস্ধ বলিয়৷ পরিগণিত হয়। গরিব লোকেরা 
মকাইর ভাত, ভাঞ্জা, ও ছাতু করিয়। গ্রহণ করে। মকাই চুর্ণের সহিত গমের আট? 
মিশ্রিত করিয়৷ চাপাটী প্রস্তুত হয়। মকাই গমের মত পুষ্টিকারক এবং ইহ1 বিলক্ষণ 
তৈলাক্ত, এইজন্ত মকাই লঘুপথ্য নহে । মকাই উত্তম রূপে পেবণ করিলে সুপথ্য হয়। 

ক্রেতার জাতব্য বিষয় 
১। ইহাতে আবর্জনা আছে কি ন|। 
২। বীক্জ হাক্ক। কি ভারী। 
৩। বীজ পোকায় ধর! কি ন1। 
৪। বীজের বর্ণ টাটকা কি ন!। 



৭ম সংখ্যা । |] দাড়িন্ব | ৫ 
ন-৬ পে সী টি উরি শট ক শা সিসি টা ক সি ইত সি সি টি "৯ ৪টি টি পি বির সরি সি শি ই সা "এ ৯ গিসটি 

দেওধান বা যুয়ার বা গহমা 
রাসায়নিক খাদ্য গুণ 

১। দ্াহাগুপ 

শ্বেতসার ও শর্করা শতকর। রর ৭৬__৭৩ ভাগ 

তৈল ৯৪ ট্রি ৩২--৪২ ১, 

তন্ম ও টন শ্3 ও 

২। মেদকারিত। গুপ 
প্রোটিড শতকরা! হ ৮--১২ ভাগ 

 ভন্ম রস টি ২ 

নাগপুর, মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের অধিকাংশ স্থলে দেওধান প্রধান থান্চ। দেওধাদ 

গমের মত পুগ্টিকারক এবং ইহা ষকাইর মত তৈলাক্ত। এইজন্য লঘু পথ্য নহে। 

দেওধাঁনের আটার "চাপাটী প্রস্তুত হয়। বিহারের গরিব লোকেরা দেওধানের 

ভাত ও আহার করে। ইহাতে &থ ও হয়। মকাইর দেওধানের থৈ ধানের ঘর মত 

মোলায়েম হয়না । এতদোশে দেওধানের কাচা গাছ গরুর প্রধান থাছ্য। 

ক্রেতার জ্ঞাতব্য বিষয় 

১। ইহাতে আবর্জন। আছে কি ন।। 

২। বীক্জ হান্ক। কি ভারী। 

৩। বীজ পোক] ধরা কি না। 

দাড়িম্য 
শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত 

দ্রাড়িম্ব অতি উৎকুষ্ট ফল, এবং গাছ ও দেখিতে বড় সুন্দর, গাছে ক্ষুপ্র'ক্ষু্র কাট। 

আছে, ইহার মুল: ত্বক, পত্র, ফল সমস্তই ওবধার্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এজন্য উদ্যানে 

রোপণ কর! ব্যতীত প্রত্যেক গৃহস্থ্ের বাটীতেও এই গাছ জন্মান কর্তব্য । পাটন। 
অঞ্চলের দাড়িঘ্ব অপেক্ষাকৃত বড় ও উৎকষ্ট। আরব ও আফগানিস্থানের দাড়িত্ব 

বিশেষ বিখ্যাত, বাজারে বেদান। নামে যে দালিম বিক্রয় হয় তাহা ভারতবর্ষের 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও আফগানিস্থান হইতে আমদানী, টির ভািম ভারতের 
অন্যত্র কোথাও জন্মে না। : 

কুষিদর্শন পপর কলেজের পরীক্ষোতীর্ণ ক্লবিতত্ববিদ্, বঙ্গবাসী 
কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত জি, সি, বসু, এম, এ, প্রণীত 1" * স্ববক অফিস। 

৭ শা শা ৬ শির তি পা জনি উর গত চি ই শি অপর উনি ও এটি ৬০ প্রন এ টি উল হী রি উনি ভ এলি ০ 



২০৬ ক্ৃষক- কান্তি, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
এসি এ এ 

রা বরাস্ম ব্যান বসবে” এটির পর অত যাননি হিঃ টে রান স্তর দর আসন” ইসস বু উস কি ৫ ৯৬... "অর বইটি উই ও ও পরি সি এরি "৯ পাস » জি জীপ এসি এস, 

যে দোয়াস মুত্তিকার আটাল মাটীর ভাগ বেশী, তাহাতেই দাড়িষ্বের গাছ 

ভাল জন্মে। গাছের গোড়ায় বেশী রস সঞ্চিত থাকিলেই ফল মন্দ হয়, এজন্চ 
পার্খববর্তা স্থান অপেক্ষ। একটু উচ্চস্থানে চারা রোপণ করা কর্তব্য। বীজ রোপণ 
করিয়া অথব। গুল কলষ করিয়। ইহার চার! প্রস্তত হয়। বীজের চার] উৎপাদন 
জন্য বড় ও নিখুত স্ুপক্ক ডালিমের বীজ মনোনীত করিবে, বীজের চারা ও কলমের 
চার! উভয়ই রোপিত হইয়! থকে । বর্ধাকালে কলম করিলে শীত শিকড় গজাইয়। 

নূতন চারা প্রস্তুত হয়ঃ অথচ বেশী পরিশ্রমের আবশ্যক হয় ন। বীজ রোপণ 

করিয়া চারা জন্মাইতে হইলে মৃত্তিকাপূর্ণ পাত্রে পক ডালিমের বীজ টাটক। 

অবস্থায় রোপণ করিবে । মৃত্তিক নীরস বোধ হইলে মধ্যে মধ্যে জল দিবে 

তাহ। হইলে অল্প দিনের মধ্যেই অঙ্কুর উদগত হইয়া চার। জন্মিবে। চার! কিছু 

বড় হইয়া উঠিলে উপযুক্ত স্থানে স্থাক্ী রূপে রোপণ করিবে। প্রতি বৎসর কান্তিক 
বা অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া খুড়িয়া শিকড়ে রৌদ্র বাতাস লাগাইবে। 

১২১৪ দিন পরে কিছু সার মিশ্রিত নুতন মুত্তিক। দ্বার। পুনরায় গোড়া ঢাকিয়। 
দিবে, ইহাতে গাছের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। 

প্রায়ই ২।৩ বৎসরের গাছ হইলেই ফল ধরিতে আরম্ত করে ; ডালিমের পুরাতন 
ও শুর্ষপ্রায় ডালগুলি কাটিয়া দিলে নূতন ফেকড়ি গঞ্জাইয়! বৃক্ষকে সুশোভিত 
করে, এবং তাহাতে কলও বেশী হয় । ফলের প্রধান শক্র কীট, অনেকে বলেন 

ফলের মস্তকে যে ফুল থাকে তাহাতেই কীটের সঞ্চার হয়, তাহ! ছিন্ন বস্ত্র হবার! 

বান্ধিক়্া রাখিলে পোক। কম ধরে। এই কথা নিতান্ত অলৌকিক বলিয়। 
বোধ হয় না। প্ররূপ বান্ধিয়। রাখায় আর একটী গুণ এই, উহাতে ফল বড় হয়, 
বাদ্ধিবার সযয় ফল বৃদ্ধির ন্থুবিধা থাকার জন্য উপযুক্ত রূপে টিল। রাখিতে 

হইবে, আরও শুনিতে পাওয়া যায়, বৃক্ষের মূল অধিক নিম্নে প্রবেশ করিলে ফলে 

কীট জন্মে, এ নিমিত্ত মৃত্তিকার কিছু নিয়ে টাঁল পাতিয়! তছুপরি চার! রোপণ 
করিতে কেহ কেহ পরামর্শ দেন। কিন্ত ফলে পোক ধরার এই কারণ কতদুর 
যুদ্কিযুক্ত তাহ। আমর॥ বলিতে পারি না। ভালিম গাছের ভাসা শিকড়ই হইয়] থাকে, 
টাণি ন। দিলেও ইহার শিকড় অধিক মৃত্িকার নিয়ে যায় না। 

(01189707084, 57752 002). 

৪০10 ৮৩ 875 17100809681 17009150100 65৩ 1050201918 0£ 08150669,. 000515015 

£1900 পারত 810৮৮011 খতা তার 100৭) এ 05573119 ৭৪)1) 41199199 90118 12) [০0001 800] 17) 

55 £%10 $90166 £017758- 708৮ 29৩ 8৮ ৫ 957 2৪-17-1278 057 ৪,874 7116 9575 

5. 6.6, (3980 110 0106৮, 

1,008] 8816 &/ (1)6 ০81] 8৪5 7009? (০ 10 &, 2. 8:30 2 (0 4 2 আর, 



৭ম সংখ্যা। ] " দ্বাড়িস্ব [. ২০৭ 
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ষে জমিতে দালিম গাছ রোপণ কর হইবে তাহার নিরন্তর বালুকামর 
হইলে জমির অতিরিস্ত জল এই বালিতে শোধিত হয়। বালুকান্তরে চারিদিক 
হইতে জল শোবিত হয় ধলিয়৷ বালুকাস্তরটি শ্বতাবতই আর্দ্র থাকে । এই 
কারণে বালুকাণ্তরের উপর মৃত্তিকার স্তরগুলি নাতি আর্দ, নাতি শু অবস্থায় 

পাওয়া ধায়।. অপেক্ষাকৃত আর্জতাবিহীন স্থান ভিন্ন দালিমের বাগান করা চলে 
না। কিন্ত নিয়বঙ্গে এরূপ স্থান অতীব বিরল ও অধিকাংশ জায়গাই বৎসরের 
অধিকাংশ সময় অত্যন্ত আর্দ থাকে । এই কারণে বাঙগার দালিম বাগান লাভজনক 

হওয়ার সম্ভাবনা কম। পাটনা, উত্তর পশ্চিম ও হিমালয়ের পার্বত্য ভূষি হইতে 
কলিকাতা ও বাঙলার অন্ঠান্ত সহর বাজারে দালিম প্রতিনিয়ত আমদানী হইয়া 

অব্রত্য অধিবাসীগণকে দালিম বেদানার রসাম্বাদনে তৃপ্ত করিতেছে । 

আমাদের বাগানে আম, কাটাল, জাম, জামরুল, গেবলাপজাম থাকিলেও 

আমর! দালিম গাছের জন্য বড় দুঃখিত কারণ, আমর! দেখিতে পাই যে, বেদানার 

মত বলকারক ফল খুবই বিরল। টাইফয়েডার্দি জব রোগে দ্ালিম বেদানা 
আহার ও ওষধ, ব্ুক্তামাশয় রোগ নিবারণে ডালিমের রস ও দালিষ পাতার রস 

আশু ফলপ্রদ। অধিকন্ত তেল চকচকে সরু সরু পাতার মাঝখান হইতে বখন 

দ্ালিমের লাল ফুলগুলি ফুটিয়া উঠে তখন বাগানের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। 

হিন্দু চিকিৎসাশ্রমে দাবিমের নানাগুণ বণিত আছে, হিন্দুর পূজ1 ও ব্রতাদিতেও 

দ্রালিমের আবশ্তক, দ্ালিম কবিগণেরও চোথ এড়াইতে পারে নাই এই সকল নানা 

কারণে বাগানের একোনে, ওকোনে এক একট! দ্ালিম গাছ থাক] ভাল । 
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২০৮ কষক-__কান্তিক, ১৩১৮ [ ৯২শ খণ্ড 
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উট পাপ নু 
শা ৯ রর ০ ক _ ৯ শপ পাপা পাস শি পা সপ পপ 

কান্তিক, ১৩১৮ সাল . 
সব ১০৯, বস জপ এ ১০০  স্্প্প ু »শাীসীস্্পা্াশাপসপা শশ টি 

বে শি * 

০০০০ সব তি শিট িঙশলিশ শিনিত গা িটিউ- 

' ক্ষেত্রজাত বীজ 

উদ্ভিদ শাস্ত্রে শন্তের সারভাগই বীঞ্জ নামে অভিহিত। বীজের অত্যস্তরে 
ভবিধ্যত তরুলতার অদ্কুর নিহিত থাকে এবং সেই অস্কুরটি বৃক্ষোৎ্পাদন 
উপযোগী উপাদানে আবৃত থাকে। ইহার উদাহরণ ধান, যব, কলাই প্রন্থৃতি 

বীজ শম্ত, এবং আম, কাঠাল প্রভৃতি ফলের অত্যন্তরের বীজ বা আঁটি। 

কষিতন্বে কিন্তু বীজের আখ্যান সতন্ত্র। যাহাদ্বারা নুতন তরু লতার 
উৎপত্তি হয় তাহাই বীজ যেমন কন্দ মুলও বীজ, কাণ্ড বা শাখাও বীজ; 
রাঙা আলু, গোল আলু ও হলুদের মুলও বীজ, আখের টুক্রাও বীজ, শিযুল 

আলুর শাখা থণ্ডও বীজ্জ। উদ্ভিদ জীবনের বংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য 

উত্তিদের ঘে কোন অংশ ব্যবহৃত হয় তাহাই কৃষকের নিকট বীজ বলিয়া আখ্য। 

প্রাপ্ত হয়। | 

বীজের একটি সাধারণ ধর্ম আছে। তাহার! নিজ মাতার অনুরূপ শাখা, 
পল্লব ও ফল, প্রসবে প্রয়াসী হয়। আখের অগ্রভাগ দ্বারা ইক্ষু উৎপাদন বা আলু 

হইতে আলুর বৃদ্ধি করিতে কৃষককে কোন প্রকার বাধ। পাইতে হয় না। কেন ন! 

সেই বীজগলি ভাল হইলে ম্বভাবতঃই ভাল শন্ত উৎপন্ন হইবে। কিন্তু ধান যব 

প্রভৃতি শন্তের বীজ লইয়! একটু গোলয়োগ 'উপস্থিত হয়। এই সমুদয় বীজ 
স্ত্রীও পুং পুশ্পের সংসর্গে উৎপন্ন হয় সুতরং ইহাদের পিতা এবং মাতা ভাল হইলে 
তবে ভাল বীজ হয়। উভয়ের মধ্যে কোনটি খারাপ হইলে বীজও খারাপ হয়। 
এই হেতু দেখ! যায় যে, ক্রমান্বয়ে নির্বাচন এবং ভাল' রূপ সংসর্গের (029581176 ) 

ব্যবস্থ৷ করিতে পারিলে তবে ভাল বীর্জ এবং নানাপ্রকার গনুতন ও উন্নত. জাতীয় 
বাঁজ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। 



৭ম সংখ্যা। ্ ক্ষেত্রজাত বাজ ১০৯১ 
চল পে জাত ০ 

লম্ঘ! কুমড়ার ফুলের সহিত গোল টি ফুলের সং রগ ধটাই তে পারিলে 

চেপ্টা অগ্ধ গোলাকার নিরেট কুমড়া উৎপন্ন কর| বিচির নছে। লেউডঢা ও 

বোম্বাই আমের স্ত্রী ও পুং পুস্পের সঙ্গম ঘটাইলে লেঙড়। ও বোম্বাই আমের 

গুণ বিশিষ্ট এক জাতীয় আম সহজেই উৎপাদন কর যাইতে পারে । 

সগুবীজের বিশেষ ৭ নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হয় যে, 

তাহ! সহজে অস্কুরিত হইবে এবং তাহা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হইলে । 

সকল বীজই অস্কুরিত হয় না। বীক্জ পূতন না হইলে তাহ। অদ্করিত হয় না। 
এবং বীজ সুপুই্ট ও স্থপকক না হইলে তাহাতেও গাছ জন্মায় ন। যদিও কখন 

কখন পুরাতন বীজ হইতে গাছ জন্মিতে দেখ] যাম্স কিন্তু, সে গাছ খুব নিস্তেজ 

হয়। অপরিপুষ্ট বীজ খুব কম কিম্বা আদৌ অস্কুরিত হয় না। শন্ত আহরণ 
করিবার পর হইতে কিছু কাল পণশ্যন্ত অস্কুরের জীবনীশভ্তি বাড়িতে থাকে 

এবং অক্ষু্ থাকে কিন্তু তাহার পর হইতে এ শক্তি ক্ষাণ হইতে ক্গীণতর হইয়। মাক 

স্থৃতরাং বীঞ্জ সমরে উপ্ত না হইলে তাহাতে গাছ হইবে না। পায় সকল বীব্ঘই 

এক বংসরের পুরাতন হইলেই তাহার জীবনী শক্তি চলিয়। যায়। 

বীজে কোন প্রকার পোক। নালাগে এইজন্য খুব সতর্ক হইতে হযম়। ইহ!র 
কারণ আর অন্পন্ধান করিয়া জানিতে হইবে না। যাদ কেহ কোন হছঞ্ক 

রোগাক্রান্ত বীজ বপন করে, তবে তাহার ফসলে ছত্রক রোগ দেখ! দিনে এবং ফগল 

পর্যাপ্ত মাত্রায় উৎপন্ন হইবে না। যদি বাক কোন প্রকার কাটাক্রান্ত হর 

তবে সে বীজ হয়ত অস্কুরিত হইবে না। জীবাঙ্ছুপ হয়ত কাট খাইঘা ফেপিয়াছ্ে, 

কিন্ব! সকল সময় যদ্দিব অস্কুরটি খাইয়। না ফেলে, কীটদই্ট বীঞ্জ ঘি বা বগ্রিত 

হইল, অগ্ষুরের প্রথমাবস্থায় পরিশোষণকারী সঞ্চিত খান কীটে খারা বা খিরাছে, 

সেইজন্ত অস্কুরিত গাছ যে হীনবল হইবে তাহাতে অন্মাত্র সন্দেহ নাই। 

সুড়ঙ্গকারী পোক। ধরা বীজ-ইক্ষু লইয়। ইঙ্ছু চাষ করিলে ফসলের অনিষ্- 

কারী কি তয়ানক শক্রকে আমন্রা আশ্রয় দিলাম এ কথ! একবার স্মরণ কর! কর্তব্য । 

ঝাড়া বাছ] বীজ ব্যবহার করিতে হয়, বীজের সহিত কোন প্রকার মাটি, 

কাটি থাক। উচিত নহে। ইহার সহিত আগাছ। কুগাছার বীজ বা অপরিপুষ্ট বীজ 

মিশ্রিত থাকা বিধেয় নহে। 

ভাল বীজের দাম দিয় অপরিপুষ্ট বীজ বা মাটি কাটি মিশান বীঞ্জ খরিদ করা৷ 

স্থযুক্তি নহে । বাঞ্জ বাছিয়। ন। ফিনিলে বা উপযুক্ত স্থান হইতে বীঞ্জ খরিদ না 
করিলে এইরূপ লোকসানই হয়। 

যদ্দি বীজের সহিত আগাছ। কুগাছার বীজ মিশান' থাকে তবে বিপদ কিছু 

গুরুতর আকার ধারণ করে । বীজ থরিদ করিয়া ক্ষেতে বীজ বোনা হইলে-_-ক্ষেতময় 
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সপ পস্ি হ  শত নি বাত তা নয এ এ ৮ এলি হি এ রস পাচ্ছ এট, এল এস এস্স। ৮ এপি ওলি চেন এলজি পচ এ ভি আস ভি দশ জী স্্।  শসিি 

আগাছ। জন্সিল, তারপর সার! বৎসর ধরিয়া সেই আগাছ। নিড়াইবার পরিশ্রম এবং 

নিড়াইবার খবুচ নিতাস্ত কম নহে। 

. ক্গুবীজ পরীক্ষা! করিয়। লইতে হইলে দেখিতে হইবে যে, 

(১) বীঞ্গুলি স্থুপরিষ্কত কি না, 
(২) সুপুষ্ট কিনা, 

(৩) রঙ কি রকম, 

(৪) বীজের থোসায় চাকচিক্য আছে কি না, 

€৫) সুবীজে কোন প্রকার হুর্শন্ধ থাকিবে ন!. 

(৬) সুপুষ্ট ভাল বীজ তোল। প্রতি কত ভারি হয় তাহা নিদ্ধাব্রিত করিয়া 
লইয়া বীঞ্জের ওজন ধরিয়া একট। ভাল মন্দ স্থির করা অসগ্ভব নহে। বীজের 

এই প্রকার পরীক্ষাই খুব ভাল পরীক্ষা, কিন্তু ইহ! একটু আয়াস সাপেক্ষ, কারণ 
সকলপ্রকার বীজ ওজন করিয়া একটি হিসাব ঠিক করিয়া লইতে হয়। সুতরাং 
এই প্রকার পরীক্ষার দিকে বড় একটা কেহ অগ্রসর হয় ন।। 

সুপুষ্ত ও অপু বীঙ্গ দেখিলেই অনেক সময় পার্থক্য বেশ বুঝা! যায়। স্ুপুষ্ট 

বীজ তেজস্কর গাছে ভিন্ন হয় না এবং বীজ সুপ না হইলে স্ুপুষ্ট হয় না। বীজে 
য্দি গুমো গন্ধ থাকে তবে বুঝিতে হইবে তাহ আদ্রস্থানে রাখা হইয়াছিল, 
সেন্ধপ বীজ সব্দাই পরিত্যজ্য। 

বীজের রঙ দেখিয়, তাহার উজ্জ্বলতা দেখিয়! তাহ] স্ুপক কি না বুঝা যায় 
এবং নূতন কি পুরাতন চেনা যায়। যেবীজ্জ ভাল পাকে নাই তাহার রঙ মেটে 

মেটে হয়, বীজ পুরাতন হইলেও বদরঙ হইয়া যায়। পরিষ্কার চক্চকে সবুজরঙের 

মটর বীজ যে কাল রডের মটর ধীঁজ অপেক্ষা ভালরকম জন্মায় ইহ! সকল 

কলষকেই পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছে। 

নুপুষ্ট বীজ ওজনে ভারি সুতরাং খাগ্ের জন্ত হউক বা! চাষের জন্য হউক ওজনে 

ভারি বীঞ্জই সংগ্রহ করিতে হয়। 

ভারতের চাষীর সব্ধব্রই সকলে সুবীজ নির্ধাচন বা! বীজ রক্ষায় মনোষোগী 
বলিয়া মনে হয় না। কতিপয় চাষীর এদ্দিকে লক্ষ্য থাকিলেও অধিকাংশ চাবী 

এ ধিষয়ে বড়ই উদ্দাসীন। তাহার! সুপ অপক্ বীজ মিশাইয়। রাখে, বীজে মাটি 
কাটি যথেষ্ট থাকে, এই মাটি কাটি সমেত বাঁজ সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আগাছ। 
কুগাছার বীজ যে মিশান থাকে ন। একথাও নিঃসন্দেহে বল যায় না। তাহার! 
এই বূকমে সব্িত বীজ দরকার হইলেই বপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কৃচিত হয় না। 

বঙ্গদেশে ধান ক্ষেত্রে দেথিবে যে এক ক্ষেতেই দুই তিন রকম ধান জন্মিতেছে। 
তাহার! বাক তুলসী ধানের আবাদ করিতেছে, কিন্তু তাহার সহিত পাটনাই ও 
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বামশাল মিশ্রিত রহিয়াছে । অহস্রে বীজ রক্ষার ইহা একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । 
যাহা বীজ বলিয়। রাখিতে হইবে তাহা প্রথমতঃ কুলাঝাড়া করিয়া! লওয়! 

আবশ্কক, তার পর হাত বাছাই করিয়া এক জাতীয় বীঙ্জ বাছ!ই করিয়া খাটি 

করিয়া লইতে হয়। 
অনেক চাষী নিজের আব্শ্তাকপ্মত বাজ স্বক্ষেত্&ে উৎপন্ন করিয়া লইয়। থাকে; 

সেগুলি তাহার মনের মত হওয়। তাহার সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু এদিকে তাহার যত্র ও 

চেষ্টা থাক] আবশ্তক। ক্রমাগত সুপুষ্টু ও স্থপক ভাপ বীজ বাছাই করিতে করিতে 

তবে উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজের উৎপত্তি হয়। | 

অধিকাংশ কৃষককে বাজারের বাঁঙ্গের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাজারের 

বীঙ্জ প্রায়ই অপরিষ্কার__তাহার দশ ভাগের এক ভাগ মাটি কাট, কখন কখন 

তাহারও অধিক । কি গবাদির খাছের গন্য, কি মাগ্ুমের খাছ্ের কিন্ব! চাষের জন্য, 

অপরিষ্কৃত বাজ খরিদ কর। বিধেয় নহে এবং তাহ সস্তা হইলেও “ছুর্মাল্য। হতো 

দোষেই খারাপ বীঞ্জ বিকায়। যদ সকলেই ভাল বীজ খরিদ করিতে চায় তবে 

বাজারে অপরিষ্কৃত বাঁজ ছুন্নভ হইয়। পড়িবে। 

স্ববীজ উৎপাদনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ক্ষেত্র রচনা কর! ভাল । সেই ক্ষেত্রে একটিও 
আগাছা থাকিবে না এবং তার ধার ভিত সমস্ত পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকিবে । 

সাধারণ শশ্ক উৎপন্ন করিবার জন্ত যেরূপ ভাবে বীঙ্জ বপন করা হয় তাহ। অপেক্ষ। 

পাতল। করিয়া বীঞ্জ বপন করিতে হইবে। গাছ খুব ঘন জন্মিলে উহা! সতেজে 
বাড়িতে পায় না। সতেজ গাছ ভিন্ন কমতেজ গাছে ভাল বাজ জন্মায় না। 

পাট বীজ ঘন করিয়া ন। বুনিলে পাটের আশ তাল হয় না, কারণ পাটগুলির 

মাঝে মাঝে অধিক ফাক থাকিলে পাটের গাছের ভাল পাল বাহির হইয়া যায় 

এবং সেই পাট গাছ হইতে সমান সরল অাশ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়! 

সেই খন বোন! পাটের গাছ হইতে ভাল বীজ পাইবার আখ। করা উচিত নহে। 

পাটের বীঙ্জ উত্তম রূপ পাকিবার পরে পাট কাটিলে পাটের অণাশের চাকৃচিক্য এবং 

কোমলত্ব কিছু কমিয়৷ যায়, সেইজন্য বীজ অপরিপক অবস্থ।/য় অনেক “সময় পাট 

কাটিয়। লওয়! হয়। অনেক অবিবেচক চাষী হয়ত সেই পাট গাছ হইতে কোন 

রূপ কিছু বীজ সংগ্রহ করিয়া! লইয়া পরবত্তাঁ চাষের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেয়। 
বীজের জন্ত সতন্ত্র ফসল উত্পাদন করা এদেশের বীতি বিরুদ্ধ বলিয়া অনেক সময় 

দেখিতে পাওয়। যায়। এই কারণে এখানে অনেক ফসলের ক্রমান্বয়ে অবনতি 

ঘটিতেছে। সুবাজ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে জন্মাইতে হইবে, স্ুবীঞঙ্জ সুপরিষ্কত ক্ষেতে 
জন্মাইতে হইবে, স্থুবীজ সারবান ক্ষেতে বপন কিয়] সতেঙ্জ পুর্ণ বয়স্ক গাছ হইতে 

বীজ সংগ্রহ কত্িতে হইবে । সাধারণ শস্তক্ষেত্র অপেক্ষা*বাজ ক্ষেত্রের অধিকতর যত 
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লইতে হইবে। বীঙ্গ ক্ষেত্রে জলসেচনের সুব্যবস্ধ! সির হইবে। এক্টরূপে 

বীজ জন্মাইয়া তাহ! হইতে ঝাড়িয়া বাছিয়া বড় বড় ফলগুলি 

হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়। পুনরায় চাষ করিতে পারিলে এবং এই প্রথায় 
বৎসরের পর বৎসর চাষ করিলে তবে বীজের উন্নতি হইবে, তবে ফসলের 

উন্নতি হইবে। 

স্ুপক বীজ-_আদু নাহইঙে উত্তম ফসল উতৎপনর হয় না। কিন্তু আলু যখন 

নৃতন বাজারে উঠে তাহ একটু চড়া দরে বিকার, সেইজন্া ব্যবশায়ে লাভের 

খাতিশ্রে আলুগ্তলি অনেক সমর অদ্ধ পঞ্চ অবস্থায় ক্ষেত হইতে তুশিয়া ফেলা হয়, 

সেই ভানু লইয়। চাষ করা বিধেয় নহে। স্থপকক, মাঝারি আকারের গাট এবং 

চোঁক বিশিষ্ট বেটে বেটে আনুই চাখের পক্ষে উপযুক্ত । বাজ--আলুর জন্য স্বতন্ত্র 
ক্ষেত্র পৃথক করিয়া না রাখিলে ভাল বীজ-আনলু মেল! কঠিন হয় । 

আখের ডগা হইতে আখের বীজ রাখা হয়। আগের গাছটি না পকিলে 

তাহার ডগায় ভাল বীঙ্গ হয় না। আখের গা দেখিয়া আথ পাকিয়াছে কিন! 

বুঝা ধায় । আখের রঙ পাকিয়া না উঠিলে বা আখ মিষ্ট না হইলে সে আখের 

ভগায় বীজ হয় না। অনেক চাষী পুজার মরস্থমে আশ্বিন কার্তিক মাসে আখ 

বেচিতে আরস্ত করে এবং সেই অপরিপক আখের ডগা বীঙ্ষের জন্য রাখে । এই 

বার্ধ্য অত্যন্ত নির্বোধের মত । 

আমরা নিয়ে কতিপয় সুপ বীজের ওজনের একটা তালিক। দিলাম । 

ভবিষ্যতে অনুসন্ধান করিয়া যাহ] জান! যাইবে তাহা পরে প্রকাশ করিবার 

ইচ্ছা রহিল । 

মোটা ধান ১ পালি /২/১০ ছুই সের দেড় ছটাক। 

সরু ধান সেটি /১৪৮%০ এক সের চৌদ্দ ছটাক 
মটর টা 7 /২1%০ ছুই সের দেড় পোয়।। 

মন্র 1 /২॥* আড়াই সের । 

“মুর্গ টা /২॥* আড়াই সের। 
পাট বে /১0* দেড় সের । 

ধবেঃ টা /২।০ নয় পোয়]। 

শণ শন /২ ছুই সের । 

সরিষা 88, /২ 5) 

ধনে ১. /১ এক সের ব। চৌদ্দ ছটাক। 
খাশাতি 2 /৯* দুই সেনু। 



৭ম সংখ্যা। ] ধান অপেক্ষা পাটের আবাদ দ্ধি ২১৩ 
মং পিসি এল পাস ও চস এও ও উস এস এ ওলি পস্ ক উনি ব্রেল সর ইলাসপপা মসলিন ডিবা তিনি সপ পরশ এস পি পরশ ও শি সস এস ও ১ আপ 

ধান অপেক্ষা পাটের আবাদ বৃদ্ধি 

যাহাতে অধিক অর্থ আসিবে চাষীর। সেই চাষেই অধিক বেশাক দিবে। 

তাহাদের অর্শ নাতির কথ। বুধা।ও আর যাহাই কর? তাহার তাহাদের আশু লাভের 

ক তই ভুলিবে না। পাটের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটের আবাদ ক্রমশঃই 

বাড়িতেছে। আগে ১ টন অর্থাৎ ২৭॥০ মণ পাটের দাম বড় জোর ১৫০২ টাক। 

ছিল, এম্ণে এক টন পাটের দাম ২৭৫২ কিন্ব। ৩০০২ টাকা। পাট বাজারে 

যত দনকার শত উতৎ্পন্গ হইতেছে না, সেই অন্য এত দর এবং সেই কারণে চাষীর! 

পাট চাষে এত আগ্রহান্বিত। এইহপপ বাজার কিছু কাল থাকিলে বাঙলা! দেশ 

পিনম্ব। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্ত*্ পাট চাষের প্রচলন হইবে । ইতিমধ্যেই এমেরিকাতে 

পাট চাষের বিশেষ কূপ চেষ্টা হইতেছে। ভারতে অনেকগুলি পাটের কল আছে, 

একট পাটের কলে এক মাসে ১,০০০ একর জমির পাট খরচ হয়। এক বৎসর 

একটা কলে পাট যোগাইতে ৫২১০*০ একর জমিতে পাটের আবাদ করার আবশ্যক 

হয়। ইহাতেই অনুমান হয় পাট চাষ কেবলমাত্র ভারতে আবদ্ধ থাকিবে না, 

পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়। পড়িবে । 

পাট ও পান তারতের একপ্রকার নিজস্ব সম্পত্তির মত। ধান চাষে লাভ ন! 

দেখিয়া ভারতের চাষীরা কষে ধান চাষে অবহেলা করিতেছে । বিগত কয়েক 

বৎসর চাউলের দর একটু বুদ্ি হওয়ায় তাহাদিগকে ধানের আবাদ অপেক্ষারূত 
অধিক মনোযোগী দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ধানের, পাটের মত দাম বৃদ্ধি হওয়! 

সম্ভব নহে বা বাঞ্চনীয়ও নহে। ভারতে নিঃস্ব লোকের সংখ্যাই অধিক এবং 

ভারতবধাঁয়দিগের চাউলই প্রধান খাছ সুতরাং এ দেশে চাউলের দর যত কম 

থাকে ততই শঙ্গল। 

ভারতের প্রায় শতকর। ৬৬ জন কৃষিজীবী আর শতকরা ৮* জন প্রত্যক্ষ 
তাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্র। নির্বাহ করে। ভারতে যে খাছ 

শস্ত জণে তাহার কিছু মাঞ্জে পর বৎ্সরেব্ জন্য সঞ্চিত থাকে না । অর্থাভাব 

বশতঃ ভারত তাহার একান্ত আবশ্তক শশ্তের কিয়দংশও বিদেশে রপ্তানি করিতে 

বাধ্য হয় ; অর্থাতাববশতঃ তাহার] জমিতে ধান না বুনিয়! পাট বুনিয়। থাকে । 

পাট হইতে যাহ! কিছু অতিরিক্ত লাভ করে তাহ] জমিদারের খাজন! দিতে, মহাজনের 

সুদ বোগাইতেই ব্যয় হয় এবং নিধনের ধন কিছু বিলাস ব্যসনেও খরচ হইয়। 

থাকে । সেইজন্য ভারতে এক বৎসর সামান্ত অজম্মা হইলে অনশনে লোক মরিতে 

থাকে । যখন এদেশে প্রচুর পরিমাণে খাদা শহ্ উত্পন হইবে, অসময়ে আহার 



২১৪ ক্ষক-কান্তিক, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
লা পন) রশি রা শীত পলো ও 

যোগাইবার ও অন্যু নয ছুই তিন বৎসরের খাদ্য জম। ৷ খাকিবে এবং তদতিরিজ্ত শস্য 

ইচ্ছামত অধিক মূল্যে বিদেশে রপ্তানি কর। যাইবে তষে এবং তখন ভারতের 
বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হইবে । কিন্তু এ সকল এখন কল্পনার কথা। ইহা 

কানে পরিণত করিতে বহু সাধনার প্রয়োজন। এ সব বড় কথ ছাড়িয়। বর্তমান 

যুগেকি প্রকারে ধান চাষের উন্নতি সাধন কর] যায় তাহাই চিস্তার বিষয়। 

ধানের ফলন বাড়াইবার চেষ্টাই এখন একমাত্র কর্তব্য। বাঙল1 দেশে গড়ে এক 

একর (তিন বিখা) জমি হইতে ১* মণেব্র অধিক চাউল পাওয়] যায় না। 

১* মণ চাউলের দাম গড়পড়ত। হিসাবে ৪০২ টাকা মাত্র । চাষের খরচ] একর 

প্রতি ২৫২ কিন্বা৷ ৩*২ টাকার অধিক নহে সুতরাং এই হিসাবে একরে ১*২ টাকা 
লাভের জন্য কেন চাষীর! ধান চাষ করিতে যাইবে । এমেরিকায় এই ধান 

চাষের কি উন্নতি হইয়াছে তাহ! ভাবিলে আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত। 

নিউ ইয়কের টেক্সাস প্রদেশে এক একর জমিতে ধানের আবাদ করিতে ১২ হইতে 
১৪ ডলার খরচ পড়ে । বাঙল! টাকার হিসাবে ৩৬২ টাক হইতে ৪২২ টাকা খরচ 
হয়। খরচ, বাঙলার অপেক্ষা! কিছু অধিক এবং হওয়াই সম্ভব, কেন না সেখানে 
মজুরের মজুরী অনেক বেণা। তবু সেখানে কলের লাঙগলে চাষ হয় এবং ধান 

কলে কাটা ও ঝাড়া ও মাড় হয়। এমেরিকার প্রতি একরে উৎপন্ন ধানের 

পরিমাপ ১২ হইতে ১৮ ব্যাগ। এক ব্যাগের ওজন ১৬২ পাউওড ব। ২ মণ। 

মোটের উপর এক একরে ২৪৩ পাউগ্ড বা ৩ মণ চাউল উৎপন্ন হইবে। 
কোথায় ৩০ মণ আর বাঙলার ১* মণ। এখান অপেক্ষা গড়ে কিছু অধিক 

দরেও ধান বিক্রয় হয়। তথায় ৫২ টাকা মণ হিসাবে একটা সাধারণ দর 
ধরিয়া লইলে একরে বাঙলার ৪*২ টাকার স্থলে ১৫* টাক। আয় হইল। 

এমেরিকার ও বাঙলার ধান চাষ একটু পৃথক। তথায় ধান্তক্ষেত্র মাত্রেই 
পম্প বা জলোক্োলন যন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যে জমিতে জঙ্গ প্রবেশ করান ব! 

বাহির কর! হয়। সমুদ্রয় বাঙল৷ দেশে ধানের চাষ বৃষ্টির জলের উপরই নির্ভর | 
সুধু বাঙল। কেন বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাবে বৃষ্টি না হইলে ধান জন্মে 
না। কোথাও কোথাও খালের সেচন জলে কাব্জ হয়, কিন্তু সে জমির পরিমাণ 

অতি সামান্ত । এমেরিকায় গ্যাসোলিন এঞ্রিন চালিত পম্প বা! জলোক্তোলন যন্ত্র 

সাহায্যে অতি সহজে যথাযথ চাষের কার্য চলিতেছে । প্ররূপ পম্প বাওলায় 

আনিয়! কাজে লাগান ঘায় না এমন নহে। কিস্তু আমাদের দেশে সে উদ্যোগ 

কার আছে! 

বাঙলাদেশের বিস্তৃত চাষের একটা বড় অন্তরায় আছে। জমিতে চাবীর 

অনেক স্থানে কোন কায়েমী সব নাই, জমিগুলি ক্ষুদ্র হ্ষুত্র ক্ষেত্রে বিভক্ত | " 

সম পতন শি শা তি কা তাস ভাসি এ শি লজ শনি লাস্ট শি পি জা এত ভাসি এ এ এ রে কস পপ, 



ণ্ম ম সংখ্যা | 1 সরকারী কৃষি সংবাদ ২১৫ 
শি ৩ ৬ এ এস শা ও জজ পি ০ পি পাশ ২ চা শান লাস শান্তি লী লি ভন এস্ি শা ৭ ঠা পস্টি পি লি শি সিল ছা ছল জা ছলে জর 

কল বল লইয়। চাষ করিতে হইলে বিস্তৃত ক্ষেত্র আবশ্তক। কিন্ত যাহ! ছোট 

থাট চাষীর পক্ষে অসম্ভব, জমীদারগণ মনে করিলে তাহ! সম্ভব করিয়া লইতে 
পারেন । অর্থ থাকিলে সুন্দর বনের পতিত জমি কায়েমী বন্দোবস্তে লইয়। স্ুবিস্তৃত 

ক্ষেত্র চন! কর] দুঃসাধ্য নহে। 

সরকারী কষি সংবাদ । 

আলুতে পোকা__ 
সরকারী কৃষি পত্রিকার প্রকাশ যে বিগন্তবর্ষে লক্ষ এবং 

অন্ান্ স্থানে আলুতে পোকা দেখ! দেয়। সেই পোকা ক্রমশঃ নানাম্থানে ছড়াইয়। 

পড়িতেছে। পোকার উৎপভি পাটন৷ হুইতে এবং খুব সম্ভব ইউরোপ হইতে এই 
পোকা আমদানী হইয়াছে । এখন ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে জানু জন্মায় তথায়ই 

এই পোকা দেখা যাইতেছে । পোকাক্রাস্ত আলুর ক্ষেতে উপস্থিত হইলেই দেখ যায় 
যে, একপ্রকার ঈবৎ সব্জে আভাযুক্ত পাটকিলা বুঙের পোকা ইতস্ততঃ উড়িয়! 

বেড়াইতেছে। ইহার আলু গাছের ডগার রস শুবিয়! খায়। কীড়। অবস্থার ইহার। 
আলুর ভিতর প্রবেশ করিয়া, আলুর ডশটার ভিতব্র প্রবেশ করিয়া আলুর সমুহ ক্ষতি 

সাধন করে। বীক্-_-আলুর ভিতরে থাকিয়া এক ক্ষেত হইতে অন্য ক্ষেতে 

বাইতেছে। ইহাদের বাড়ও অনেক অধিক । চারি হইতে পাঁত সপ্তাহের মধ্যে ইহারা 
ডিম হইতে পতঙ্গ অবস্থা] প্রাপ্ত হয়। একটা স্ত্রী পতঙ্গ এক শতের অধিক ডিম পাড়ে। 
পুষাতে নান৷ প্রকার পরীক্ষ। করিয়! ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। আলুর 

উপরের ভিমগুলি নষ্ট করিয়া! ফেলিতে হইবে, তৎপরে ব্রড অয়েল ইমলসনে সেই 
আলুগুলি ৫ মিনিট কাল ডুবাইয়৷ রাখিতে হইবে। আলুগুলি পরে বেশ করিয়। 
শুকাইয়। গুদামে রাখিতে হইবে এবং মাসে একবার সেইগুলি নাড়ি! চাড়ির৷ দেখ! 
উচিত। শুকান মানে কেহ যেন রৌদ্রে ফেলিয়া শুকান বুঝেন না। ছায়ায় জল 
বরাইয়। শুকাইয়। লইতে হইবে। যদ্দি কোনট। পচে তৎক্ষণাৎ তাহ সরাইয়া ফেল। 
বিধেয়! এইরূপ বীজ আলু চাষের জগ্ত নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে । 

পশ্তীবে কৃষি__- 
পঞ্জাধে চাষের জমি অনেক এবং অধিকাংশ স্থলে সেচন 

জলের সুবিধা থাকার পঞ্জাবে কৃষি প্রসার মন্দ নছে'। সরকারী তালিকায় দেখ! 

যায়। ১৯১০--১৯১ সালে বিভিন্ন ফসলের আবাদী জমির পরমিাণ দেওয়। হইল 7-_ 



২১৬ কবক- _কান্তিক, ১৩১৮ 
স্মিত সিল সি তত ত ২ সত তি পিপি স্পট সত বট জরি ব্ জকি স উপ লি জী সন স্লিপ পরি আরশ 

ধান__ 

[ ১২শ খণ্ড । 
সি চে শ ৭ মা পা সরি সি ভি উপ ও এরি জপ সত শট উপ জরি জি সপ উপ সত পা জা কত উপ সা উভাঙ ইট তা হাটি নী আট ৪ 

৭১২, ৮৪৩ একরু জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে। এই আবাদী 
জমির মধ্যে প্রায় $ ভাগ জমিতে সেচনের সুবিধা আছে । 

জোয়ার-_ 

আবাদী জমির পরিমাণ ১,৩১২.৮৭০ একর। ইহার মধ্যে ও শাগ 

জমি ব্যতীত অন্যত্র জল সেচনের সুবিধা আছে। 

“বাজরা-_ ৰ 

আবাদী জমি ২, 9১২, ৪৯৭ একর মাত্র । বিগত বর্ষের বাণিজ্য তাপিশায় 
দেখ! যায় যে এতদঞ্চলে ৬২০, ৪৬০ টন জোয়ার ও বাজর। উৎপন্ন হইয়াহিল। 

এই উৎপন্ন বাজরার মধ্যে ১৯, ৮৩৮ টন বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। 

ভুট্টার আবাদী জমির পরিমাণ ১, ২০৬, ৬৪৫ একর । এই সমগ্র জমির 

$ ভাগ জমিতে সেচন জলের সুবিধা আছে । উৎপন্ন শণ্ডের পরিমাণ ৫১২১ ৬৫৯ টন । 

ইন্ষু-_ 
আখের ক্ষেতের পরিমাণ ৩৯৯, ৬৮৯ একক মাত্র । উত্পম গুড়ে 

পরিমাণ ২৬৬, ৯২৬ টন। পঞ্জাবে ১৯১০--১১ সালে ১৪০, ৫৫৬ টন চিনি আমদানী 

হইয়াছে । ইহাতে বুঝ। যাইতেছে যে বিগতবর্ষে এখানে গুড়ে, চিনিতে ৪০৭, ৪৮২ 

টন খরচ হইয়াছে । পঞ্জাবের লোক সংখ্যা ১৯, ৯৭৪, ৯৫৬ ; অতএব এখানকার 
অধিবাসীগণের প্রত্যেকের জন্ত প্রতি বৎসর ৪৬ পাউও গুড় বা চিনির আবঠ্যক। 

পঞ্জাবে ইক্ষু চাষ কত বাড়ান যাইতে পারে তাহা সঃজেই অন্কমান কর। যায়। 

তুলা__ 
জমির পরিমাণ ১১ ২৩৯, ৭৭৭ একর ;₹ ভ।গ জমিতে জল সেচনের সুবিধ। 

আছে । ১৯১০ সালে ২৬৮, ১৪০ বেল। ১৯১০--১১ সালে আমদানী বাদ 

নেট ২৮৪, ৬৩১ বেল বগ্ডানি হইয়াছিল। ১৯১০ সালে রগ্াানির পরিমাণ ৪১৮, 

৩৭৬ বেল। একটি বেলের ওজন ৪** পাউওড ৫ মণ। উৎপন্ন তুল! অপেক্ষ! 
রপ্তানি অধিক দেখা যাইতেছে । পূর্ব পুর্ব বৎসরের তুল! জম1স্থাকিলেও উৎপন্ন 
এত কম হইলেও এত অধিক রপ্তানি হইতে পারে না। ইহাতে মনে হয় বে 

আবাদী জমির সঠিক পরিমাণ সব সময় মিলে না। 



৭ম সংখ্য। পত্রদি ২১৭ 

গশ্-- 
আবাদী জমির পরিমাণ ৮,৮৮৪, ৬৯৭ একর । উৎপন্ন গমের পরিমাণ; 

৩,৩০৯,*২২ টন। আবহাওয়া প্রতিকূল না থাকিলে আরও কত হাজার টন 

বাড়িয়া যাইত। 

যব-এ 

জমির পরিমাণ ১,০০৩, ৪২৯ একর । এই জমির $ ভাগে সেচন 

জলে চাষ হয়। 

ছোলা-_- 

৪,৪৯৪১০৪9 একর | ইহার ২ ভাগ জমিতে সেচনের সুবিধা আছে। 

উৎপন্ন ছোলার পরিমাণ ১,৩০৯, ১৭০ টন। বদি মার্চ মাসে অতিবৃষ্টি না হইত ব। 

পোকার উপদ্রব না দেখ! দিত তাহ হইলে আরও অধিক ছোলা জন্মিত। 

রবি তৈলশশ্য-_ 
সরিষ। প্রভৃতির জমির পরিমাণ ১,০৭৭, ৮৪২ একর। উৎপন্ন 

শগ্ঠের পরিমাণ ১৫৯, ২৫২ টন। 

ভসভ্জাচেক 

কৃষিকর্ম- শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সরকার, দ্রিঘল গ্রাম, বর্ধমান । 

[ কৃষিবিগ্ধ/! কি এবং ভারতবর্ষে ক্ষিকার্য পররিচালনের আবশ্তকতা সন্বন্ধে 

অনেক আলে।চনা হইয়াছে । আপনি স্থানীয় কৃষি সন্বন্ধীয় তথ্য ও বিশেষ কোন 

অভাব ও অসুবিধ। কিনা বিশেষ কোন ফসল সন্বন্ধে পরীক্ষার ফলাফল নিম্মমিত 

লিখিয়৷ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। ইতি ] কঃ সঃ 

৯২. টাকায় জলোত্তোলন যন্ত্র _শ্রীযুত তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

মহতপুর, পোঃ নদীয়।। 

জলোকত্তোলন যন্ত্র নামটি দেখিয়া আপনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। ইহ একটি ছুই মুখ 

বিশিষ্ট পিচকারী বিশেষ। এই পিচকারী এমনতাবে গঠিত যে ইহার একমূখ 

একট বালতি ব৷ টশাকীতে লাগাইয়। দরিয়। হাল ধরিয়। পম্প করিতে থাকিলে 

অন্য মুখদঘার। জল দূরে চালান চলে । ৃ 
২৮ 



২১৮ কষক--ক তক, ১৩১৮ ] ১২শ খণ্ড ) 
সি পরান পি 

ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফোরা-_ছ্ী__রসীদপুর, জাযালপুর, মৈষনসিংহ। 
পত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে ভূলিয়াছেন। তাহার ম্যাপ্সোলিয়। গ্রার্ডিফ্লোরা গাছ 

বাড়িতেছে না। বসাইবার পর হইতে ৫ মাসের মধ্যে একটিও পাতা বাহির হয় 
নাই। ম্যাঃ গ্রার্ডিক্লোর। প্রথমাবস্থায় খুব অল্পে অল্পে বাড়ে। অত্যন্ত রোদ পিটে 
পায়গায় বসাইলে ইহার বাড়ের ব্যাঘাত জন্মে। ম্যাগ্সোলিয়া জাতীয় গাছ 
পাহাডিয়া অপেক্ষান্তত ঠাণ্ড। জায়গায় বেশ জয়ায়। শুকনা মাছের গুড়, 

কিছু রাবিশ মাটি ও কিছু জিপপসম মিশ্রিহ সার প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। 
্িপসমের পরিবর্তে এসিটলিন গ্যাস জ্বালাইবার পর যে চুণবৎ্ পদার্থ পড়িয়া 
থাকে তাহাও দেওয়। যাইতে পারে। 

গোলাপ গাছে পোক1-_তাহার গোলাপ গ।ছের পাতা কাটিয়া থাইয়! 

ফেলিতেছে অথচ পোক। দেখিতে পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই রাত্রে পোকায় 

এইবুপ উপদ্রব করিতেছে । রাব্রিকালে আলো জ্বাপিয়া পোকা মারিতে পাবিলে 

ভাল হয়। ক্ষেতের মাঝখানে ছুই তিন জায়গায় কেরোসিন তেলের জল বাখিয় 
তাহার উপর আলো জালিয়া রাখধিলে কতক প্রতিকার হইতে পারে। তারতীয় 

কৃষি-সমিতি হইতে কীট নিবারক আরক লইয়। ছিটাইয়। দেখিতে পারেন। 

আরকের গন্ধে পোক। ক্ষেত পরিত্যাগ করিতে পারে । পোকা সম্বন্ধে বিশেষ 

আলোচন। “ফসলের পোকায়” দেখিতে পাইবেন। 

চমক গাছ-_শ্রীজগত্প্রপন্ন রায়, চাদপুর, খুলনা । আমর চস্ক। গাছ 

সম্বন্ধে তব লইতেছি ;ঃ অন্থসন্ধন ফল আপনাকে জানান যাইবে । 

বেগুনের পোকা-_আপনার বেগুন গাছের যে যে খবস্থার কথ। 

পিখিয়াছেন সেই সেই অবস্থার বিশদ আলোচন। “ফসলের পোকায়” আছে ও 

তাহার প্রতিকার নির্দিষ্ট হইয়াছে । আশ। করি পুস্তক খানি বিশেষ মনোযোগের 
সহিত পড়িবেন। 

সার-মংগ্রহ | 

ক্লুষকের উন্নতিকল্পে যৌথ খণদান সমিতি 
ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষক। অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসীর উপ- 

জীবিক। বাহাই থাকুক ন! কেন, ইদানী অধিকাংশ ভারতবাসী কষিজীবী হইয়াছে; 
ুতরাং তারতীয় ক্ৃষকগণের উন্নতি অবনতির উপরেই দেশের উন্নতি ও অবনতি, 
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সুখ দুঃখ, শাস্তি অনার নির্ভর করিতেছে যদি জার কৃষকগণ দিিগুচিতে 

পুত্র কলত্রা্দির উদর পূর্ণ করিতে পারে, পীড়ায় পথ্য ও ওষধ যোগাইতে পারে, 
বর্ষা ও 4.৮" আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহ। হইলে তাহাদের মত শান্তস্বভাব ব্যক্তি 

পৃথিবীর কোন দেশে দেখিতে পাওয়। যায় না। তাহার। ছুই বেল! ছুই মুট। থাইতে 
পাইলে, সমস্ত দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তন করির়। 

পুত্র কন্তার সহাম্ত আনন দেখিতে পাইলেই সম্তষ্ট হয়। 

কিন্তু ভারতীয় ক্লষকগণের অদৃষ্টে এই সামান্য স্থথও নাই। তাহাদের ক্ষেত্রে 

যে শগ্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহাদের অধিকার নাই, সেই শঙ্তের অধিকারা 

মহাজন। কৃষকের লাঙ্গল, বলদ, এমন কি সামান্য পর্ণকুটার পর্ম্যস্ত তাহার 

নিজের নহে, সমস্তই মহাজনের নিকটে খণদায়ে বাধা । 

ভারতের ভূতপুর্ব্ব বড়লাট লর্ড প্যান্সডাউন ভারত পরিন্্যাগ কালে বলিয়া 

গিয়ছিলেন যে, এদ্দেশের কৃষকগণের অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। 
দেশের এরূপ অবস্থা রাজ্য শাসনের পক্ষে অনুকুল নহে। গত ১৯৯৪ খুষ্টাব্ে 

মাননীয় শ্রীযুক্ত গোথলে মহাশয়ও ভারতীয় কষকগণের ছুন্শার প্রতি গভর্ণমেণ্টের 
দৃষ্টি আনর্ষণ পূর্বক বপিয়াছিলেন যে, দেশের যেরূপ অবস্থ। হইয়াছে, তাহ! স্ুুসত্য 

গভর্ণমেন্ট মাত্রেই ভয়ানক অবস্থ। বলিয়। মনে করেন । | | 

এই সকল কথায় প্রজার ছুর্দশার প্রতি গভর্ণমেপ্টের দৃষ্টি পড়ে । বাজপুরুষগণ 

অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, সত্য সত্যই ক্লবকগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীর 

হইয়া! উঠিয়াছে। কষকগণ ছুরবস্থার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে । খণের 

দায়ে তাহাদের মন্তক পর্য্যস্ত বিক্রীত হইয়। রহিয়াছে । স্তরাং যেরূপেই হউক 

কলৃষকগণকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহাদের ছুর্দশ। দূর করিতেই হইবে। 
মহাঞ্জনদিগের কবল হইতে কৃষকর্দিগকে রক্ষা করিতে হইলে প্রচুর অর্থের 

আবশ্তক। সেই অর্থ পাওয়া যাইবে কোথায়? অবশেষে স্থির হইল যে, যদি 

মফংস্বলের প্রতি গ্রামে "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি” বা পরম্পূর সাহাযা- 

কারী ধনতাগারের প্রতিষ্ঠ। করা হয় এবং অতি অল্প সুর্দে সেই ভাগার হইতে 

কৃষকগণকে টাকা ধার দেওয়। হয়, তাহ। হইলে তাহারা আর মহাজনের কবলে 

পতিত হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়। ভারতের নানাস্থানে এরূপ ধনভাগার 

স্থাপনের চেষ্টা কর। হইল । 

এখন অনেক স্থানেই এইরূপ ধনভাগার স্থাপিত হইয়াছে । গ্রামের গণ্যমান্য 

ব্যক্তিগণের হস্তে ধনভাগার পরিচালনের ভার ন্যম্ত হইয়াছে, বাজপুরুষগণ মধ্যে 

মধ্যে এ সকল ভাগ্ডারেরু কাধ্য পুরিদর্শন করেন, উহার হিসাব পবীক্ষা করেন! 
এই সকল ধনভাগার হইতে ক্ৃষিকাধ্ের সহায়তার জন্ঠই স্থানীয় কষকগণকে 



২২০ কলষক-_কান্তিক, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
৪ পি ০০৯ সপ সি, অথ ০ পপ সস সস লস ৯ পা ০ লস সপ শপ সস পাস ৯৯ পা আপ ০ শি উপ উস পিপাসা পপ এ হত পা রসি লা ৭ পপ এসবি 

সাহায্য প্রদান করা হয়। কোনরূপ সামাজিক কার্য্যের জন্য কষকের। ধনভাগ্ডার 

হইতে অর্থ সাহায্য পায় না। 

পুর্ধে পিতৃ-মাতৃদ্ায় ব কন্ঠাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অপরিণামদশ 

কৃষকগণ অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিত। বল বাহুল্য যে তাহারা অতি উচ্চহারে 

সুদ দিবার জন্য প্রতিশ্রত হইয়৷ মহাজনদিগের নিকট খত লিখিয়। দিত। 
পল্লীগ্রামে কৃষক সমাজে মহাজনেরাই সর্কেসব্বা। তাহারাই ক্ষকগণকে পরামর্শ 

দেয়, টাক। ধার দেয়, অসময়ে ধান্য দিয়া ফপলের মুখে তাহার চতুগডপ আদায় 
করিয়া] লয়। স্ুতরাং কযকগণকে সছৃপদেশ দিয় অমিতব্যয়িতার দোষ দেখাইবার 

কেহই নাই বলিলেই হয়। মহাজনের] জানে যে, ক্কষকের। যঙ্দি অধিক পরিমাণে 
টাক। ধার করে, তাহ] হইলে মহাজনদিগেরই লাতভ। 

যাহাদের অর্থের সংস্থান নাই, তাহাদের মান অপমান জ্ঞান নাই, আত্মাভিমান, 

হিতাহিত জ্ঞান নাই। মহাজনের ক্রীতদাস দ্কবকগণও ছুর্দশার শেষ সীমায় 

উপনীত হইয়। কাগ্াকাণ্ড জ্ঞানশুন্য হইয়া! পড়িয়াছিল। অনেকে নানাপ্রকার 

মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়। একেবারে পশ্ডুরও অধম হইয়। পড়িয়াছিল। 

ধনভাগুার স্থাপনের ফলে এখন অনেক গ্রামের কৃষক খণমুক্ত হইয়াছে। 

সামাজিক ব্যাপারে অবস্থার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় যে অন্ঠায়, তাহ বুঝিতে পা4রয়। 

মিতব্যয়ী হইয়াছে । অনেকে স্থরা, গাঁঞ্জ প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহারও 

পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হইয়াছে । যাহার] কিছুদিন পুর্বে ধনতাগ্ডার হইতে 

অর্থ গ্রহণ করিয়। ধ্বংসমুখ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহারাই এখন আবার 

ভাগারে অর্থ গচ্ছিত রাখিতেছে। ধনভাগারে টাক! ব্রাখিলে কিছু কিছু সুদ 
পাওয়। যায়। আুদের লোভে অনেক অনাথ। বিধবাও ধনভাগারে অর্থ গচ্ছিত 

রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সে দিন মান্দ্রাজের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় মি 

শঙ্করম নায়ার মহোদয়__"কে। অপারেটিত ক্রেডিট সোসাইটির” এক অধিবেশনে 
বলিয়াছেন যে, উত্তর ভারতের কোন কোন গ্রামের স্ত্রীলোকের অলঙ্কার নিম্মাণ 

ন। করাইয়া ধনভাগারে অর্থ গচ্ছিত রাখিতেছেন। একট ধনভাগারে গ্রামের 

প্রত্যেক ভ্ত্রীলোকই যথাসাধ্য টাক জম] রাখিয়াছেন। ধনভাগারের কল্যাণে 

কেবল যে কৃষকর্দিগের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে তাহা নহে, অনেক স্থলে 

তাহাদিগের নৈতিক উন্নতিও হইতেছে । যে সকল গ্রাম পূর্বে স্ুরাপায়ীদিগের 
জন্য বিখ্যাত ছিল, সেই গ্রামে এখন সুরাপায়ীর সংখ্য। অত্যন্ত হাস পাইয়াছে। 

গ্রামে সর্বত্র লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন । 

অনেক স্থলে দরে! গিয়াছে যে, অভাবে স্বভাব নষ্ট করে'নিংস্ব অবস্থুয় যে সকল 

লোক অত্যন্ত বিবাদপ্রিয় থাকে, কিঞ্চিৎ অর্থের সংস্থান হইলেই তাহাদিগের 
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স্বভাবেরও পরিবর্তন হয়। তাহার সচ্ছন্দে শান্তভাবে জীবন নির্বাছ করে। 

তাহার! জানে যে দেশে শান্তি বিরাঙজ্জ করিলে তাহাদেরই লাভ। অশান্তির 

আবির্ভাব হইলে তাহাদ্িগেরই সব্বনাশ হইবে। তাহারাও দেশের দশজনের 

একজন, দেশের শুভাশুভই তাহাদের গুভাশুভ। আমাদের দেশের কৃষকগণের 

যাহাতে ছুরবস্থ। দুর হয়, যাহাতে তাহারা দেশে দশজনের একজন হইয়া সুখে 

সংসার যাঞা নিব্বাহ করিতে পারে, স্বদেশ হিতৈষী মাত্রেরই তাহার চেষ্টা করা 

কর্তব্য । যাহাতে প্রত্যেক পল্লীগ্রামে ধনভাগার প্রতিষ্টিত হয়, কৃষকগণ মহাজনের 

কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, প্রতোক সমাজহিতৈষীর সে বিষয়ে 

দৃষ্টপাত বাঞ্নীয়। বর্তমান ক্ষেত্রে দেশের ধনভাগ্ারগুলির প্রতিষ্ঠ। ও পরিপুষ্টি সাধন 
বিষয়ে দেশের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য সমাজ উদ্যোগী হইলে কষকগণের হুর্দশ। বহুল 

পরিষাণে হ্রাস পাইতে পারে সুতরাং বিশেষভাবে ধনবানগণেরই এবিষয়ে 

উদবোগী হওর। আবশ্তক । 

পাট |-__-কলিকাতার নিকটে অনেক পাটের কল আছে; এই সকল কলে 
চট ও থলে প্রস্তত হয়; শন্তাদি জিনিষ রপ্তানি করিবার জন্য এই সকল চট ও 
থলের ধিশেষ দরকার । পুব্বে একটি থলে একবার মাত্র ব্যবহার করিয়াই 
ফেলিয়া দেওয়। হইত ; সুতরাং বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটের আদর বাড়িয়াছিল। 
পুর্ষে প্রতি টন (২৭ মণ) পাটের দ্বাম ১৫০২ টাকা ছল) ক্রমে এই দাম বৃদ্ধি 
হইয়াছে: গত বৎসর প্রতি টনের দাম ৯১০২ টাক ছিল, এক্ষণে দাম আরও বৃদ্ধি 
হইয়া প্রতি টন ৩৩০২ টাক হইতে ৩৯০২ টাকা হইয়াছে। তাহার ফল এই 
দাড়াইয়াছে যে. এ বৎসর মোট ১৬০ লক্ষ গঙ্জ থলে কম রপ্তানি হইয়াছে । 
এক ক্রান্সেই ৩ট। কারখান। হইয়াছে, তাহাতে পুরাতন ব্যাগগুলিকে মেরামত 

করিয়া আবার ব্যবহারের উপযোগী কর। হয়। সুতরাং চট ও থলের ব্রপ্তানি 
হাস হইয়াছে। এই জন্য অনেক পাটের কল সাময়িক রূপে বন্ধ করিতে 
হইয়াছে। 

জমিদারী ট্রেনিং কলেজ |- কলিকাতংর বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্ত 

লোকের সমক্ষে কাশিমবাজারের মহারাজ ১৫ নং সরকার লেনে উঞ্জ কলেজের 
উদ্বোধন ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন। ছাব্রদ্িগকে জমিদারী কাধ্য জ্ুন্দররূপে 
শিক্ষা দেওয়াই এই কলেজের উদ্দেশ্ত | কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সবজজ ও প্রসিদ্ধ উকিল 
উক্ত কলেজে আইন বিষয়ে উপদেশ দিতে স্বীপ্ৃত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ জমিদারগণ 
এই কলেজের ছাত্রদিগেব্র আবেদন গ্রাহা করিবেন বলিয়া ব্বীকার করিয়াছেন। 

শিবপুর ব্যবহারিক শিল্প কলেজ ।_ শিবুর ইঞ্জিনিয়ারিং" কলেজের 
ব€ করা ও টিংটনিয়েশ ল্রসায়ন বিভাগ নভেম্বরে আর্ত হইবে; মাত্র ২* জন 
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ছাত্র প্রত্যেক বৎসর ভন্তি কর! হইবে। জুলাই মাস হইতে দরখাস্ত লওয়া 
হইতেছে; যাহারা ইন্টারমিডিয়েট সায়েম্দ অথব। আটসে রসায়ন পড়িয়াছে 
অথব৷ গভর্ণমেণ্ট বয়নবিগ্ভালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার। দরখাস্ত 
করিতে পারিবে । যাহার] বি, এ, কিন্তু বি, এস, সি, পরীক্ষায় ব্রসায়ন পড়িয়। 
পাশ করিয়াছে অথব। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইন্টারমিডিয়েট পাশ করিয়াছে 
তাহাদের দাবী অগ্রে গ্রাহ হইবে। স্থান থাকিলে অন্ত অস্থায়ী ছাজ্ও গ্রহণ কর। 
যাইতে পারিবে । নিয়মিত ছাত্রদের জন্য প্রথম বাধিক শ্রেণীতে ১৭ট। বৃত্তি 
আছেঃ যাহার! সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে থাকিবে সেই সকল হুউরোপীয়ানদের 
জন্য মাসিক ২৫২ টাক! ও ভারতবাসীদের জন্ত. ১৮ টাকার এবং যাহারা সেখানে 
থাকিবে না, তাহাদ্দিগের জন্য যথাক্রমে ১৮২ টাকা ও ১০২ টাকার বৃত্তি নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। স্কুলে পড়িতে বেতন লাগিবে না । 

দিল্লির দরবারের আয়োজন -_- 
দরবারের জন্য সমস্ত শিবির ও পট মগুপ 

সুসজ্জিত হইয়! গিয়াছে, রাস্ত। ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে. রেল বসিয়াছে ; রেল লাইনের 
দৈর্ঘ্য ২০ মাইল, তাহার ধারে ধারে অনেকগুলি ্েসন, জলের ও আলোর ব্যবস্থ 
হইয়।ছে, চাবিদিকে নানাস্থানে উদ্যান রচিত হইয়াছে। যাহ। কিছু অবশিষ্ট আছে 
সকলেই আশ! কব্সিতেছেন সম্রাট ও সম্ত্রাভীর জাহাজ আসিয়। বোম্বাই বন্দরে 
পৌছিবে এদ্দিকেও সব সাজ সজ্জ। শেষ হইয়া! যাইবে । অদ্য নতেম্বর মাসের ২৪শে 
তারিখ, আর এক পক্ষের যধ্যে দরবারভূমি শোভ। ধারণ করিবে । 

বড় লাট লর্ড হাডিঞ্জ এক্ষণে দিল্লিতে অবস্থান করিতেছেন । তিনি দিল্লি হইতেই 
বরাবর সম্রাট ও সম্রাট মহিষার সংবদ্ধনার জন্য বোম্বাই বাত্রা করিবেন। সম্রাট 
দিল্লিতে সেলিম গড় ষ্টেসনে নামিবেন। পঞ্চাশ হাজার সেন নান। স্থান হইতে 
সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্ত দিল্লিতে সমবেত হইবে । ২৫শে নভেম্বর হইতে দিল্লিতে 
সাধারণ লোকের ভিড় হইবে। ॥ 

সম্রাট ও সম্রাট মহিষার অভিষেকের জন্য যে সামিয়ান! প্রপ্তুত হইয়াছে, তাহা 
টর্ঘ্যে ৪* হাত, প্রস্থে ৪ হাত। সামিয়ান। লাল ভেলভেটের, গাড়ে সোণার 
কাক, এবং হরিদ্রাবর্ণের গরদের কাজ কর।। 

একটি মঞ্চের উপর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে । তাহার সমন্মুখতাগ মোগল 
আমলের প্রচলিত প্রথ। অনুসারে নিন্মিত এবং শ্বেত সঙ্জায় সুন্দররূপে সজ্জিত কর! 
হইয়াছে । মঞ্চের সম্মুথে ২* হাজার সেনা সজ্জিত থাকিবে । খেলার জন্য একা 
বিরাট মাঠ প্রস্তত হইয়াছে। স্থানে স্থানে দর্শকগণের জন্য গ্যালারি তৈয়ারি 
হইয়াছে; এ সকল গ্যালারিতে ২ হাজার লোকের স্থান হইবে। মাঠগুলি সমতল 
করিয়৷ তাহাতে ঘাস বসান হইয়াছে, জল দিবার বন্দোবস্ত ছিল, মাঠ এক্ষণে ঘাসে 
ঢাকিয়। নুদৃশ্ত হইয়াছে । | 

দরবার ক্ষেত্রে অনেক পাক। ব্রাস্তা নির্মিত হইয়াছে । পথের ধুল। নিবারণের 
জন্ত এবার পথে তৈল মিশ্রিত জল ছিটাহবার ব্যবস্থা হইয়ছে। 

০ 
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বাগানের মানিক কার্য । | 
গাব ডেররডি 

অগ্রহায়ণ মাস। 

সক্জীবাগান।--বাধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়! গিয়াছে। 

সীম, মটর, যুল। প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। দি কান্তিকের শেবেও মটর, 

মূলা, বিলাতি সীম বোনার কার্ধ্য শেষ না হুইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় 

উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোন। যাইতে পারে । নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, 
বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় 

নাই। শীতগ্রধান দেশে কিন্বা যথায় জমিতে রস অধিক দ্রিন থাকে--বথ। 

উত্তর-আসামে ব। হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্স্ত বাধাকপি, 
ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিয়বঙ্গে কপি চার! ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব কর! 

উচিত নহে। 

দেশী সজী।--বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভু"ই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার 

চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহ। এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আশ জমিতে 

যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়। 

ফুলের বাগান ।-_হুলিহক, পিঙ্ক, মিগ্রোনেট, ভাধিনা, ক্রিসাহ্থিমম, ক্লক্সঃ পিটুনিয়।, 
স্যাষ্টারসম, স্ুইটপী ও অন্ঠান্ত মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত 

নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুপ হওয়া 
অসম্ভব হইবে। যে সকল মবুস্থমী ফুলের বীজের চার! তৈয়ারি হইয়াছে, 
তাহার চারা এক্ষণে নিপিষ স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া 

দিতে হইবে। 

ফলের বাগান।--ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়। খু'ড়িয়৷ দেওয়। 

হুইয়াছিল, কান্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নুতন মাটি দিয় বাধিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, যদ্দি না হইয়! থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য আর ফেলিয়! রাখ! হইবে 

না। পাঁকমাটি চর্ণ করিয়া] তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়। গাছের গোড়ায় 

দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে। 

কষি-ক্ষেত্র | মুগ, মহর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ বদি কার্তিক 

মাসের মধ্যে শেষ হইয়! না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ কর। কর্তব্য। 
একেবারে না হওয়। অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা ন৷ 

হউক কতক পরিমাণে হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে মাঙ্গোন্ড বীটের আবাদ এখনও 
কর! যাইতে পারে । কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ানস ও নব রোপিত বৃক্ষের 
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নিম্নে আইল বাদ্ধিয়। । দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব 1 ষই, মুগ, কলাই, 
মটর এই সকল রবি শস্তের বীঞ্জ বপন এবং পরে গমের বাঁঞ্জ বপন; আনু ও 

বিলাতি সব্জীর বীজ লাগান এ মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়। 
ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্ঘির করাই এখন কাধ্য। তরমুজ ও 
খরমুজের বীজ বপন ; মুল, বীট, কুমড়1, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ 

বপন কর! হইয়াছে এ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বার] ইহাদের গোড়া আন্না করিয়া 

দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে? বিলাতি 

সজীর ভ"টিতে জল পিঞ্চন, প্রাতে বেলা নটার সময় উহাদের আববুশ দিয়া সন্ধ্যায় 

আবরণ উঠান; বার্ভাকু, কার্পাস ও লঙ্কা! চয়ন ও বিক্রয়; ইন্কুর ক্ষেত্রে জল 
সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্ধ্য | 

গোলাপের পাঁইট ।__কান্িক মাসে যর্দি গোলাপের গাছ ছ্াট। না হহইয়। 

থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখ! উচিত মহে। বগদেশে বৃ হইবার 

সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পুঞ্জার পর এ কার্য করিলে তাল হয়, উত্তর 
পশ্চিম ও পার্ধত্য প্রদেশে অনেক আগে এ কার্য সমাধা কর। যাইতে পারে। 

গোলাপের ডাল, “ভাল কাট।” কাচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছণাটিবার 

সময় ভাল চিরিয়। না ষায় এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে । হাইব্রিড গোলাপের ডাল 

বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘে'সিয়। কাটিতে হয়। টী-গোলাপ খুব ঘে'সিয়। 
ছ"টিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছণটিবার 

বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতাস্ত পুরান ডাল ব। শুদ্ষপ্রায় ডাল কিছু কিছু 

বাদ দ্বিতে হয়। ভাল ছণাটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্তাক মত ৪ হইতে 

১* দ্দিন রৌদ্র খাওয়াইয়। সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, 

জমি সরস থাকিলে গু'ড়া সার ব্যবহার কর বিধেয়। গামলায় গে।ময় সরিষার 

খৈল, গোমৃত্র ও অল্প পরিমাণে এ'টেল মাটি একত্র পচাইয়। সেই সার জলে গুলিয়! 

প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুড়া সার, 

সরিষার €খল এক ভাগ, পচ1 গোময় সার এক ভাগ, পোড়। মাটি এক ভাগ এবং 

এ'টেল মাটি ছুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়! ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুবিয়। 
প্রত্যেক গাছে সিকি পাউগ হইতে এক পাউও পর্য্যন্ত এ সার দ্িতেহয়। এ 

মিশ্র সারে একটু ভুস। মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুসা কলিকাতার বাজারে কিনিতে ্ 

পাওয়। বায়। প্রতি ২* পাউও মিশ্র সারে এক পেকেট ভূসা ঘথেক্টঃ ভুস। দিলে 
গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। 
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-স্বর্গেশইজ্রের নন্দনৈ। 
বাছে। সেই পারিজাত দেবরাজ ইন্দ্রের শচীরাণীর 

দেবভোগ্য পারিজাত 

; গোহাগের বিলাসভোগ ! পারিজাতের রং কেমন, 
গন্ধ কমন, আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। 
তবে, পারিজাতের গন্ধট। যে খুব মনমাতান তার 
আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি য্দ এই অৃষ্ট- 
পূর্ব. পরিজাতের স্বর্গীয় সৌরভ কতকট। ধারণায় 
 আনিতে চাঁন, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় 

ক্ষয়ে মানুষের মনুষ্যহ্থ থাকে না। 

সুরমা ব্যবহার করুন। আমরা ভরসা করিয়। 

বলিতে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধে আমাদের স্থুরম। 

মঞ্ছের পারিজাত। শুধু গন্ধে নহে, স্থরমা__ 
জাজ শ্রেঠ অথচ সুলভ স্থগন্ষি কেশতৈল। 

- মুল্যাদি বড় এক শিশির ॥* আনা । ভাক- 
হাগুলাদি 1/* আনা। তিন শিশির যুল্য ২২ ছুই 

টাক1। মাশুলাদি %/* তের আনা। 

শুঞুবলভ-রমায়ন । 
শুরুই শরীবের সার জিনিব। কাজেই শুক্র- 

শুরুক্ষয়ে দেহ 

_খবসন্ন। মন বিঘপ্, বর্ণের মলিনতা, ইন্ড্রিয়ের 
 সুর্বলতা, -য্ন্তিফষের বলহানি, শরীরে দারুণ গ্লানি 

রন রা কিন 

ও ক নত 

: প্রস্াতি উৎকট উপদ্রব উপস্থিত হইয়া, মানুষকে 
জীবন্ত করিয়! ফেলে । এই রসায়ন ওঁষধ শী 

শীঘ্র শুক্রবৃদ্ধি করিয়া, সেই সমস্ত দোষ দুর করিয়া 
এই ্ন্তই ইহার নাম শুক্রবল্পভত।. এই 

গুরুবললত সেবনে গুরুধাতু গা হয়, ইন্ড্রিয়ের 

ক্ষীণত| ও দুর্বলতা দূর হইয়] যায়, মনের ্ফাস্ত্ি ও 
রা মেহের কান্তি বৃদ্ধি পায়, উত্তেজনা ও ধারণাশক্তি 
আশাহরপ বর্ধিত হইয়া! থাকে। 
৮ ইছার উপকার অনুভব করা যান্ন। এক শিশির 

পু ্য ১২ এক টাক! মাত্র । মাশুলাদি।* আনা৷। 

জ্োনীগ ্বস্বরোগবিবরণ লিখিয়! পাঠাইলে, আমর অতি হত্রসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। 

এক মাক্রাতেই 

বকুল 1 আমাদের বকুলের টু টাট কা. 

বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর । 
পারিজাত।--এ“যেন 

সত্য সত্যই স্বর্গীয় সৌরভ ! 
বঙ্গমাতা | বাঙ্গালীর 

“বঙ্গমাতা” সমস্ত বাঙ্গালা, 
গোৌরবস্বরূপ | 

মিলন 1-_-“মিলনের” 

নুবাস মিলনের মতই মনোরম! 
রেণুকা 1-_ আমাদের 

"রেণুকা" বিলাতী কাশ্মীরী- 
বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন 
অধিকার করিয়াছে। 

কামিনী -_-যামিনীর জ্যোতম্সা 
সৌরতে মধুরতর হইয়া উঠে । 

চম্পক |__টাপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল- 

মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ ! 
বেল ।___অবসন্ন গ্রীক্মবেলায় “বেলার” গন্ধ 

যেন স্ব্স্থথ আনিয়। দেয় । 

হোয়াইট রোজ ।-__নামের অনুবাদ করি- 

কামিনীর 

লেই ইহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
আমাদের "শেউতি গোলাপ । 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় শিশি ১২ এক টাক]। 
মাঝাবি- ৮* বার আনা । ছোট ॥০ আট আন]। 
প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন 
শিশি ২।* টাকা । মাঝারি তিন শিশি ২২ টাক|। 
ছোট তিন শিশি ১ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি 
স্বতন্ত্র । আমাদের ল্যাভেগার ওয়াটার এক শিশি 
॥০ আনা, ডাক-মাশুল।৬* আনা । অডিকলোন 
এক শিশি ॥* আনা, মাঞ্জলাদি।/ আনা। আঁমা- 
দের অটো-ভি-রোজ্, অটে। অব. নিরোলী, অটে। 
অব. মতিয়া, অটে। অব. খস্থস্, অতি উপাদেয় 
পদার্ঘ। এক শিশি ১২ এক টাকা, ডজন 
১০৭২ দশ টাক। 

ব্যবস্থা! ও উত্তরের জন্ত,.অর্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন। . 

এস, পি, সেন এগ কোম্পানী । 
ম্যানুফ্যাকৃচারিং কেখিষ্টস্। 

৯৮২ নং লোয়ান্র চিৎপুর রোড, ক কলিকাত।। 



অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল। 
পলিপ 

[ লেখক্গণের মতামতের জন্য সম্পাদক 

দায়ী নহেন] 

বিষয়। পরাক্ক। 
সব্জী চাষ * ২২৫ 
মৎস্য নর * ২৩৩ 

সিংহভূমে সাবাই ঘাস.. ২২০ ২৩৬ 
গোবিন্দপুব রুষিক্ষেত্রে আলুচাষের 

পরাক্ষ। - ৯৩৮ 

সরকারী কূধি সংবাদ ... , ২৩৯ 
বোম্বাই অঞ্চলে ফলের চাষ 7 
আম সত্ব রঃ . ২৪৫ 
পঞ্জাদি ২৪৩ (& 
সংবাদ ২৪৭ |]. 

সার-সংগ্রহ . ২৫২ (| 
বাগানের মাসিক কার্ধ্য , ২৫৬ ণা 

তানাবিনীরপরাঃ উপযুক্ত হাভান। 

ও স্ুমাব্র, নগ্তের উপযুক্ত গ্লারলিং তামাক প্রতি 
তোল। ১২ দেণা তামাক তোল ॥০। 

মূলা__ বোম্বাই লাপ বড় উৎরষ্ট তোলা ।* 
পাউও্ড বা অর্দীসের ৪২। কীাথির মৃগা সুস্থাহু, 
উৎকুষ্ট লাল তোলা %* পাউও্ড ২২। 

মটর-___বিলাতি বা এমেরিকান পাউগ্ড 

১০, ওলা! পাউও্ড ॥০, কাবুলী সাদ্দা পউওড 8০, 
* পাটন। সাদা পাউও ০০ । 

সীম__ফেঞ্চ ছোট গাছে, গাছ পূর্ণ সীম, 

আমেরিকান সীম আউন্ন (১॥ তোল! )%০ | 
মরস্থমী ফুল-_-এষ্টার, প্যান্সি, ভাবিণ। 

ক্ুক্স প্রভৃতি ৮ রকম ফুল বাঁজের বাক্স ১০) সটনের 

১২ রকম ফুল বাজের বাক্স ৪॥০) ল্যাণ্ডেথের ২৭ 

বলক্ম বীজের বাক্স ৪॥০ টাক]। 

ম্যানেজার-_ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, 
১৬২ নং বহুবাপার স্বীট, কলিকাতা 

পিপি তে পারি তিতা এই 

শুরম্ন মক 

পত্রের নিয়মাবলী । 
ক্কবকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২২। প্রতি সংখ্যার মগ 

মূল্য ৩.* তিন আন] মান্র। 
আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়! 

বার্ষিক মুল্য মাদার করিতে পারি। পত্রাদি ও টাক) 
ম্যপে্জোরের নামে পাঠাইবেন। 

[১874৮ 
[11701670116 12100715666 0010076 050৮০11170005 01 8517621 

8110 15185 01001 ৯৯৯০৫1)) 
11112 031,৮100151-1ত চ১নুতং 0৮ থাবিতেস, 

1)6৮160 10) (55801707110) 210. জিঠতা 00010016501 50114 
1)৬ :১)11011101711505,78111510101715161 018, ৯301৮৪21001 
(51১৬০110112 রাত 20100 00750001701551 00700170108), 

[11747101155 1995 ১০৩) [)5০1)10 আ1)9 10৮5৮ 20700915000 
(6) 1১01 99601. মা 

17,098 09£ 40597019122, 
[10111561538 হত 09910010010 15, ও, 
৮207 01) [২৭ £- ৪ 

৯]. ১৪ ি [২০ তার) 
১1860) 1) 1781 ৯011560, (511011013, 

24 বা (09101৬2001৯ (01910. 

শ্রীনিকুণ্ বিহারী দত্ত ১.1২..৯. প্রণীত। মূল্য ॥« 

আট আনা। ক্ষেত্র নির্বাচন, বাজ বপনের সময়, 
সার গ্রয়োগ, চারা রোপণ, জল সেচন ইত্যার্দি 
চাষের সকল বিষয় জান। যায়| 

ই্ডিয়ান গার্ডেনিং এমোপিরেসন, কলিকাতা | 
5. তা কটি ৮৬ পি 

১)১$11)17 (41611012) বা বাজ বপনের 

সময় নিরপণ পঞ্জিকা বীজ বপনের সময় 

ক্ষেত্র নির্ণয়, বীর্জ বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ, 
ক্ষেঞ্জে জল সেচন বিধিজান।যায়। মুলা %* ছুই 
আনা। %১০ পর়প। টাক্টি পাঠাইলে__একথানি 
পঞ্জিকা পাইবেন 
র্ গয়ান গার্ডেনিং 8 কগারাতা! | 

স্পা সত 

কষিরদায়ন_বিবগুর কলেঙ্গের কষি- 
ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। বঙগীয় ক্ষিবিভাগের কন্ধ্চারী 

শ্লীনিবারণচন্্র চৌধুরী প্রণীত। বিজ্ঞানসম্মত 
কষি-কার্যো মুক্তিকা, জগ, বাযুব সহিত উডভিদের 
সম্বন্ধ, উদ্ভিদের আহার-.-সার বিচার ইহাতে 
আছে- ইহা অত্যাবশ্যকীয় । নূতন সংস্করণ ১1৯, 
কাপড় বাধাই ১॥০। 

ছি পােনিং এসোসিয়েসন, কতিকাতা। 
লাক তা লীন লো পা সখ ওসি নি এসি হি এটি 

কীট নিব রক আরক-_(বটা কা আকারে) 
একটি বটাক। এক সের জলে গুলিয়। যে আরক 
প্রস্তশুহইবে তাহা শিচকারি দ্বার! ক্ষেতে বাবাগানে 
ছড়াইলে পোকা তংক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্গাগ করে । 
এক কৌটা ১২ বটীক ৪*, ২৪ বটীক ১।* টাকা, 
প্যাকিং ও মাশুল %* আন। স্বতন্ত্র লাগিবে। 

ই্িয়ন গডেনিং এসোপিয়েসন, কলিকাত]। 



1০ রা কষক | 

ইন্ডিয়ান গাচোনংএ সো মেসন 
১৬২ নং বহুবাজীর ফ্রীট, কলিকাতা ৷ 
মেধর। 

নূতন বর্ষারভ্ত হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুত্ত হইবার 
উপযুক্ত সময়। যাহার) এক্ষণে ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং 
 এসোসিয়েসনের মেন্বরশ্রেণীভূক্ত হইবেন ব। আছেন, 
তাহার। নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
যতারেণ মেম্বর হইলে-_গ্রীক্মকালে বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
* ফুলেরবীজ ২০ % ২1০ 

শীতের বিলাতী সজীবীজ আমেরিকার 

____ করা হইয়াছে। 

টিনে মোড়াই কর। ২৪ রকম ১বাক ৫০ 
গীতের বিলাতী সটন কিন্ধা ল্যাণ্ডে- 

থের ফুলের বীঞ্জ ১ বাঝস ৪1০ 
শীতের দেশী সজীবীজ ২৪রকম ২ 

ডাকমাশুল ইত্যাদি ১1০ 

এ ১৮৭ 

সাধারণ মেত্বর হইলে-_ 
গ্রীষ্ম বর্যাকালের বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২৩ 

১ ফুলের বীজ ১* » ১০/০ 

শীতকালের বপনোপষোগী আমেরিকার 
টিনে মোড়াই কর। এক বাকা ২৪ রকম 
বিলাতী সন্জীবীজ ৫1০ 

বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১0০ 

দেশী সব্জী বীজ ১৮ রকম ১%০ 

ডাকমাশুল ইত্যাদি ॥ 

--১২৭ 

এতছ্বাতীত প্রতোক মেম্বর আমাদিগের ঘারা 

. পরিচালিত বাঙ্গাল। মাসিক পত্র "কুষক” প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন 
হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও মূল্য 
৫২ টাকার অধিক হইলে টাকায় /* এক আনা 
হিঃ কমিশন পাইবেন। 

স্পেশাল মেত্বর £_ কৃষকের গ্রাহকগণ এসো- 

সিয়েসনের ম্পেশ্তাল মেম্বর। তাহারাও বাজ 
গাছার্দি খরিদ করিলে কমিশন পাইবেন। 

সভারেণ মেম্বরকে বাঁধিক এক সভারেণ বা ১৫৭ 
টাকা, সাধারণ মেম্থরকে বাবিক ১০২ ও স্পেশাল 

মেক্বগণকে কৃষকের বাধিক মুল্য ২২ দিতে হয়। 

শা আট সি টি "৮৪ সা "এটি *স৮ সর কঃ 

ফসলের পোকা 
পুষা তন্বানুসন্ধান আগারের সহকারী কীট তব্ববিদৃ 

শ্রীধুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ফসল নষ্টকারী 
যাবতীয় কীট পতঙ্গের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, নিবারণের 
উপায় ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষরপে আলোচিত 
হইয়াছে। ূ 

প্রত্যেক পোকার চিত্র ইহাতে আছে। 
কীটাকাস্ত ফসলের ২* খানি চিত্রিত হাপটোন 
চিত্র আছে। মুল্য ১॥* দেড় টাক] । 

ম্যানেজার-_ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসো সিয়েসন, 
১৬২, বহুবাজার হ্ীট, কলিকাতা 

অর্চিড__৯২ রকমের ৯টি অর্কিড মূল্য ১০২ 

পার্ববতা প্রদেশ হইতে ভাকযোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ভারতের 

সর্বত্র ১২ টাক1।, মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। 
ই গয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা | 

* সপ সপর্টা শী এ সিনা সত পি অঙাসাটিন্ 

৬ ৮৯ তি পাস কস পা 

সরল কৃষি বিজান-রীযুক এন, জি, 
মুখাজা প্রনীত। ইংরাজিতে লিখিত 1171761-1)0৭]; 
01 11101: রমা নামক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত 

সার, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । মুল্য ১২ টাক1। 
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা। 

লি সপ পা সিটি» তরী ছি 

উপায় থাকিতে দাসত্ব কেন ? 
স্বল্প মূলধনে ধান্ঠ ভানাই ও ছাটাই কলে 

চাউলের ব্যবসা করিলে, ৬*২ টাকার কলে মাসিক 
৩০৩৫, টাকা, ৩০০০২ হাজার টাকার কলে মাসিক 
৬**, শত টাক! লাত হয়। দৈনিক ২০*/মণ 
চাউল প্রস্থতের কল, আমি এখানে বসাইয়। চালা ই- 
তেছি। গ্রাহক গণ আমার কারখানায় আমিলে, যহের 
সহিত উহার লাত ও কার্ধাদি দেখাইয়া! থাকি, এই 
কল ভারতের সর্বত্রই চলিতেছে । এই কল 
ব্যতিত অপর কাহারও কোন নূতন কল আবশ্তক 
হইলে, তাহাও প্রস্তত করিয়। দয় থাকি । 

₹১* আনার টীকিট পাঠাইলে, সচিত্র বিবরণ 

ও নূল্য তালিক। পাঠাই । 

শ্রীস্বরপতি ঘটক। 
চেল! সেন্টাল রোড, আলীপুর, পোঠ কলিক1তা। 
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| কুচবিহারের নব ভূপতি । | | 

ূ মহারাজার মৃত্যুর পর ডাহার পুত্র মহার।গ রাজেন্দ্র নারায়ণ সপ পিতুরাজ্য অধিকার | 

করিলেন, তিনিও সৌজন্যে সকলের প্রিয় হঈউবেশ এবং পিতার ন্যায় দয়া দক্ষিণা দেখাইয়া | 

ৃ এবং প্রজারগ্জণ করিয়া তাহার মহারাজ নাম সার্থক করিবেন, ইহাঠ আমাদের বাসন]। রঃ 

প 4 
না আমরা আরও আশ! করি যে, তিমিও উহার পিতার ন্যায় কৃষির উন্নতিবিধানে | 

বদ্ধপরিকর হইবেন এনং এই ভারতীয় কষি-সমিতির সহিত সংস্রব বাখিবেশ ও এই সমিতির 

প্রতি পোনকত1 করিবেন। 

পিসি, 
পরি-সাহিতা-প সি * 

রি |] ্  লীন -+/৯, ৯৮, 

এ রর ৬১ ্ 

) 
/ 
ক. 
ঠ 





০ 
সস পা ও পপ পা ৯ টি সস 

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। 
সস পপ ৯ রি 
সপ ৮০০ ৬৯ পপ পল পপাপসপ্সপাা? পা? পা ০৩ শশা শশা শশী শী সী 
পপ ০০ মারার ররর 

১২শ খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, সাল। । ৮ম সংখ্যা । 
৪ ০ সপ 

্প্কস্প্মপ শপ পপ পপ শপ তাশীত না টাইীটিটি ও সাপ শী পাপা শশা জ্পস্ট 
নি রর ৮ ০ ীিশ্ীীিীশিশীিতিশ্পি শি শীশিশািপাশ্ীিশীশি ২ তি তত তত ৮ কপ পা পপ পপ সার 

মি চ্ণম্ন 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 

লেটুস, বা সালাদকপি 
বপনের প্রশস্ত সময়_-ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ 

লেটুসের আকুতি ও গুকুতি প্রায়ই বাধাকপির মত। ইহাব্ চাষও বাঁধাকপিরই 
অনুরূপ। পূর্বকালে গ্রীক ও রোমীয়গণ এই সঞ্জীর চাব করিতেন। তথা হইতে 
ইহ! এখন নানাদেশে ছড়াইয়! পত়িয়াছে এবং বহুদিন হইতে ইহার ব্যবহার 
চলিয়া আসিতেছে । হেরোডোটাসের লেখা হইতে জান! যায় যে, খুষ্ট জন্মাইবার 
৪০০ বৎসর পূর্বেও পারস্য সম্রাটগণ লেটুসের ব্যবহার করিতেন। 

সালাদ হিসাবেই লেটুসের ব্যবহার হইয়া থাকে । সালাদ রূপে যে কি প্রকারে 
এই সবজী আমাদের আহার উপযোগী কর! ধায়, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন 
ন।। লেটুসের পাতাগুলি কাটিয়৷ লইয়! তাহ। ভিনিগার, লবণ গ্রভৃতি হবার! জারাইয়া 
আহার কর] হয়। ইহাই সালাদের মত ব্যবহার। এদেশবাসীরা কিন্তু কোন 
সজীই এই প্রকারে ব্যবহার করিতে রাজী নহেন। তাহার] সকল সব্জীই সিদ্ধ 
করিয়া তাহাতে লবণ, মসল! ও আবশ্তক মত টৈলাদি দিয়! রন্ধন করিয়! থাকেন। 
এই প্রকারে প্রস্তত ব্যঞ্জনা্দি কম সুস্বা হয় না। তবে দেশ ভেদে আহারের 
রীতি, নীতি পদ্ধতি বিতিন্ন হইয়। থাকে । 

মুভিক1।- ছায়াবিহীন সারযুক্ত হাল্ক। অথব! শক্ত দোয়শাস মাটি। 
সার।-_-“ভেড়া”্র সার, গোবর-সার, অথবা মিশ্র-সার । 
বপনাদ্ি প্রণালী ।-_নির্দিষ্ট সময়ের প্রথম কালেই বীজ বপন করিলে-_বীজ 

ও চার! বৃষ্টিপাত ও রৌদ্রেতাপ হইতে রক্ষা! করা আবশ্তক। বাধাকপির বাজ ও 
চান্রা যেরূপে রক্ষিত হইয়৷ থাকে-_লেটুসেরও চারাদি সেইরূপে যত্ত-পূর্ববক উৎপন্ন 

৪১ 



২২৬. _ কষক-_অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ ৯২শ থণ্ড । 
৯৬ এল পন এটি প্র সরা ০৭ সা লা এ সা স্পিি সপসিিশ সি ও শাসন টস সি ৬ লি পি পাপেট ৬ পি ও রি সিরা সি উপ ডি এ ৭. উজাপস শা রত এটি জী আচ করিত ও জা জি, এট তি শস্ 

করিতে হইবে। এতৎ দে ীর্ধীক্পির অধ্যায় জ্টব্য। বীঞ্জ উচ্চ হাপরে 
বপন করিয়া_চারা সম্পূর্ণরূপে সিরত'হইলে-__প্রত্যেক চাস! চারি বা পাচ ইঞ্চ 
পৃথক করিয়। দিতে হয়। পরে গ্রাছগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হইলে_ ক্ষেত্রে রোপণ 

কর! হইয়। থাকে । চাষের জমী, সার প্রয়োগে লাঙ্গলাি দ্বারা যে যথারীতি 
প্রস্তুত করিতে হইবে--সে কথ বলাই বাহুল্য । প্রত্যেক চার চাষের জমীতে বা 
ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিকে বার হইতে পনর ইঞ্চ পৃথক রোপণ করিতে হয়। 

বিশেষ কথা ।-_লেটুস্ দুই প্রকার--(১) বাধাকপি জাতীয়; ইহা অনেকট! 
বাধাকপির ন্যায় বাধে । (২) “কস্”? জাতীয় ; ইহ বাধে না। 

বাধাকপি জাতীয় লেটুপের চওড়া, গোল পাত! হয় এবং জমির উপর হইতে 
পাতা ফেলিয়! বাধাকপির ন্যায় বাধিয়। উঠে । ইহার ডাটা আদে৷ দেখ! যায় না। 

কস্ লেটুস ঢে'ঙ হইয়া হইয়। উঠে, বাধাকপি ন। বাধিয়। বশাড়াইয়া গেলে যেমন 

দেখিতে হয়, ইহা দেখিতেও অবিকল সেইরূপ । বাধাকপি বন্ক অবস্থায় ঠিক 

কস্ লেটুসের মত দ্েখায়। ইহার পাতাগ্ুলি কিছু লব্ব৷ হস্ব। মুরোপবাসীর 
নিকট লেটুসের অ।দর অতি বিস্তর । তাহাদের মতে ক্যাবেজ লেটুস্ (ক্যাবেজ- 
বাধাকপি ) অপেক্ষা কস্ লেটুসই খাইতে স্ুম্বাছু। লেটুস্ চাষের জন্ঞ যে সময় 
নিগ্ধারিত করা হইয়াছে-_তদ্বাতীত অন্য সময়েও ইহার চাব চলিতে পারে। 

গ্রীক্মপ্রধান দেশে দারুণ গ্রীম্ম ও অতিরিক্ত বর্ধার সময় বাদ দিয়া এবং শীত প্রধান 
স্থানে তুষার পাতের সময় বাদ দিয়] লেটুস চাষ করা সম্ভব। লেটুস চাষের জমি 

থুব সরস থাক চাই। বঙ্গদেশে ভাগ পসল। হইতে রক্ষা করিবার জন্য সামান্য 

মাচান করিয়া তাহার উপর নারিকেল পাতা বা নারিকেলের ছোবড়ায় পাতল। 
স্যাটিং করিয়া দ্রিলে- লেটুস ফসল বাচাইয়। রাখা যায়। যেখানে তুষার পড়ে 

সেখানেও এইপ্রকারের কোন রূপ আচ্ছাদন আবশ্তক। এতটা সাবধান হইলে 
তবে অপেক্ষাকৃত জলদি লেটুস উৎপন্ন করা যায়। লেট,স্ গাছ ফুলিয়া৷ বীজ 

হইবার সুচন। হইবার পূর্বেই কাটা। উচিত নতুবা! লেট,স্ পাতার' সুগন্ধ চলিয়! 

যাইবে । বহুদিন ধরিয়া লেট,স্ সরবরাহ করিবার একমাত্র কৌশল-_এক 
সপ্তাহ অন্তর লেট,স্ বীজ বপন করা। 

এখানে শীতপ্রধান দেশে লেট,সের বীজ ঠতয়ারী করা সম্ভব। বাঁধাকপি, 
ফুল কপির মত তাল সতেজ গাছ বীজের জন্ঠ ছাড়িয়া দিতে হয়। কস ও ক্যাবেজ 

লেটুসের এক ক্ষেতে চাষ করিতে ন।ই; কারণ তাহা করিলে বর্ণ শঙ্কর লেট,স উৎপন্ন 
হইবে। গাছ হইতে দণ্ড বাহির হইয়া ফুল ধরিলে পাত ল1 বন্ত্র খণ্ড দিয়া বাধিয়। 
দিলে সুবীজ উৎপত্তির বিষয় কতকট। নিশ্চিস্ত হওয়। যায়। 



৮ম সংখ্যা । ] . সজীচাষ ..... ২২৭ 
- কী পি ছি রসি শর জপ ক রস ৮ এছ এ এ এলি ০ রি রি পপ লাভ ভা ৮ পিতা পচ এন্টি ও কি পতি লা তি ত সিল ক পল ০, প্ ৯ পা লা লা টি তি এছ এপি পো শা ০ পা পা লি লা 7৬. লা কাছ জা 

প্রধান প্রধান সহরের ॥ নিকট ফুরোপীয়, বার ঝে যোগাইবার জন্ত সুচাবী, লেট স্ 
চাষ করিলে লাতবান হইতে পারেন । | 

জলসেচনাদ্দি ও অবশিষ্ট কার্ধ্য ।__যথারীতি জল দিবার ব্যবস্থা করিতে এবং 
আগাছ। জন্মাইলে- _খনিড়ানি” সাহায্যে তুলিয়৷ দিতে হইবে । 

বীজের পরিমাণ-_-একরে ৩ আউন্দ। 

বিলাতী মূলা 

বপনের সময়-_আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ 

মুত্তিক।- হাক্ষ। দোয়শাস মাটি। 

মাটি ১/॥* কিনা ২ ফিট গভীর 

কধিত হওয়া! আবশ্তক ৷ 

সার ।- পুরাতন গোবর-সার। 

গোবর প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে সারে 

পরিণত না৷ হইলে ব্যবহার কর৷ 

উচিত নয়। অপরিণত বা অর্দ- 

পরিণত সার প্রয়োগ করিলে, 
কীটাদ্দির উপদ্রব উপস্থিত হয়। 

একর প্রতি মুলার জমিতে ৬/ মণ 

হিসাবে খৈল দিলে খুব ভাল 
ফসল হয়। 

বপনাদি প্রণালী ।_ হাপরে বীজ 
ন। ফেলিয়া, চাষের জমীতে বীজ 

বপন করিলে ভাল হয়। নাতি 

প্রশস্ত «চৌকা” বা "পটী” নির্মাণ 

দেশী মূলা লাল । করিয়া সেই চোৌকা বা পটীতে 

| পাতল। করিয়৷ বীজ ছড়াইতে হয়। 

পরে চার। বহির্গত হুইয়।__স্থানাস্তরিত করিবার উপযুক্ত হইলে_যর্দি ঘন বোধ 

করেন, তবে চারি ইঞ্চি পৃথক প্রত্যেক চারাগুলি রাখিয়। বাকিগুলি উঠাইর। 

স্থানান্তরে রোপণ করিতে হইবে। 



২২৮ কৃষক- _-অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
ও কস রি পাস রাশি পি কে তান লোক কা পদ এপি পিসি এসি টি তাজ লি পা পাতি পতি লাস্ট পাটি পান্টি প্লান লাকি লস জা সি লস ও ৬ জা চাষি চা রা এ এশা পোস্ট এসসি, শি কোন তালি পো পি তিমির সত এ সি, এ এ এমি এছ পোষ জান ও ক তেন এস এ, এসি ০ম দি পো ও এ এন এ মে ও আল ওটি, তে ও এসি ও ছি 

অবশিষ্ট কার্য 1 যথারীতি জলসেচন ও মধ্যে মধ্যে আগাছ। উৎপাটন তিন 

আর বিশেষ কিছু করিতে হয় ন!। 

বিশেষ কথা ।__বিলাতী মূলা, দেশী মুলা অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র হয়। 
জলদী জাতীয়গুলি, বীজ বপনের একমাস বা দেড় মাসের মধ্যেই আহারের 
উপযোগী হইতে দ্ৃষ্ট হয়। আম্বাদন_-কোমল ও ন্ুঘাপ-যুক্ত। দেশী বোম্বাই 
মূলা ও জাড়ার মুল খুব বড় হয় এক একট ১০।১২ সের পর্য্যস্ত হইতে দেখ যায় । 

আমাদের দেশের সাধারণ গরীবলোকের মুলা একটা মন্দ থাদ্য নহে। অনেক 

সময় দেখা যায় যে মুটে, মজুর, গরীব চাষী ছুই একটা মূল! খাইয়া একবেল। 
কাটাইয় দেয় । ইহ তাদৃশ পুষ্টিকর না হইলেও সাধারণতঃ একচী ভাল তরকারি, 

ইহার ব্যঞ্জন অতি সুস্বাহ। 

মূল জমি তুলা, হওয়া আবশ্তক--এই জন্য হাক্কা বেলে ছৌয়াস মাটি চাই। 
জমিতে না জল বসে-__স্ুতরাং উ“চু জমিচাই। শাক খাইবার জন্য মূল! বারমাস 
বপন কর। যাইতে পারে । অন্য সময়'জল সেচন আবশ্ঠক- বর্ষায় তাহার আবশুক 
হয় না। 

মুলা ফেঞ্চ ব্রেক ফাষ্ট-_-ইউরোপীয়গণের বড়ই আদরের 



চন সংখ্যা] | স্জী চাষ ২২৯ 
জ ৩১ এস ক এ এ এড পি সি জি এছ, এটি ঝি ও এন এসি এ এস, পিসি পি এ পা এমি রি কেপ রাড পি পপ এস পা আজম পর এ ও ০ ৬০ ০. ৬০০ শা স্পিটি শা তি সপ ন্থঞে ছশ পিক ও. পে জাটি সরি উট সত ক ০, ছি তে ও ৪ ও ও কাছ এটি ৬ রনি টি জি জিও এটি, পথ পড 

মূলা ছুই ্রেনীর__(১) অ আশু; ২য় হৈষস্তিক বা পোষীয় | 

আষাঢ় মাসে বর্ধারস্তে মুলার চাব হয়, এই মুপায় পাত অধিক হয়, মূল তত বড় 
হয় না। পাটনাই মুল বীজ্কে খুব জলদী ফসল হয়, ইহ! কিন্তু দেশী এই শ্রেণীর মূল! 
অপেক্ষা খাইতে ঝাল। আবাঢ় মাসে বীজ বপন করিলে ভাত্র মাস নাগাইদ ফসল 
তৈয়ারি হয়। চাষীর! ভাদ্র হইতে আরম্ত করিয়! ছোট বড় হিসাবে মূলা উঠাইতে 
থাকে এবং আশ্বিন কান্তিক মাসের মধ্যে আশু খন্দ নিঃশেষ হইয়া যায়। আশিিন 
কার্তিক মাসে বীজ বপন করিলে পৌধ মাঘ মাসের মধ্যে পৌঁধীয় খন্দ শেষ হয়। 
ছুই বার বীজ বপন না করিয়! আগু পিছু তিন চারিবার বীজ বপন কর! মন্দ 
নহে। মুলা জমি সরস থাক! চাই, শীতের হাওয়ায় জমি শুকাইতে আরম্ভ হইলেই 
মুল ক্ষেতে তিন চারি বার জলসেচনের আবশ্তক। 

মূল! ক্ষেতে বিঘায় ৫/ পাঁচ মণ &ৈল ছড়াইলে মূলা আশাতীত বড় হয় এবং 

ফসলের পরিমাণ শতাধিক মণ হইয়। থাকে। 

মূলা-_-বিলাতী লাল গোল- দেখিতে বড়ই সুন্দর । 

আক্তিগত বিভিন্নতা ধরির়। আমর! মূলাকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে 
পারি- লম্বা, গোল, ও চেপ্ট। সালগম-আক্কৃতি। কখন কখন লম্বা ও গোলের 
মাঝামাঝি একট1 আকৃতি দেখ! যায়। নুলার রঙেরও ত্বনেক বিভিন্নতা--সাধারণতঃ 
সাদা, লাল, ঘোর লাল, কাল-রঙের মূলা দেখ! যায়। 



২৩০ কৃষক- অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 

অনেকের বিশ্বাস শাদা মূল। খাইতে মিষ্ট হয় না--সেট। কিন্তু খুব ঠিক ধারণা 
বলিয়া বোধ হয় না। আমেরিকান পিলিশ্চিয়াল গোল মুল! অনেকট। ফ্লাট 
সালগমের মত। থাইতে সুমিষ্ট, বড় ৫'সের পর্য্যস্ত হয়। এই মুল! প্রদর্শনীতে 
পাঃ্রিতোধিক লাত করিতে অদ্বিতীয় । 

বীজের পরিমাণ--এক একরে /১॥ সের । 

পাটনাই সালগম 
বপনের সময়__আবণের শেষ হইতে কাণ্ভিকের মধ্যকাল 

পাটনাই সালগমের বীজ পাটনায় 
জন্মায় এবং সেই বীজ হইতে চাঁষ হয় 

বলিয়া ইহার নাম পাটনাই সালগম 
হইয়াছে ।. খাধাকপি, ফুলকপির মত 

ইহাও কিছু দিন পুর্ষে বিদেশ হইতে 

আসিয়াছে; এক্ষণে ইহা পাটনার জল 

হাওয়। খুব সহিতে পারিয়াছে এবং 

পাটনাই ফুলকপির মতপাটনা, যুক্তপ্রদেশ 
ও পঞ্জাবের স্থানীয় »জজীর মধ্যে পরিগণিত 

হইয়াছে। 

শ্রাবণ মাসের পূর্বে জমিতে গোবর 

সার দিয়। চবিয়। রাখিতে হয়। মুল। বা 

মূল জাতীয় সব্জী মাত্রেরই চাষের জন্য 
জমি গভীরভাবে কধিত হও্য়। আবশ্তক-_ 

সালগম। মাটি ধুলিবৎ চর্ণ হইবে । লোকে কথায় 

বলে মুলার জমি তুলা।৮ ক্ষেতে 

চারা বসাইবার পূর্বে বিঘাপ্রতি আবশ্তকমত ৩ মণ কিন্বা ৪ মণ শরিবার 

সার ব্যবহার করিতে হয়। চারা! বসাইবার পর আবশ্ককমত জল সেচনের 

আবশ্তক। এক একটি চৌক। করিয়! সালগম বসাইলে জল সেচনের সুবিধা হইতে 

পারে। সালগম মূলখুলি যত বড় হইতে থাকিবে ততই পাশের মাটি দিস 

ঢাকিয়। দিতে হয়, কারণ প্রায় দেখা যায় যে, মৃূলগুলিতে রৌদ্র পাইলে কঠিন 
হইয়। বায় ব। ফাটিয়। যায় । ' মাটি চাপ দিবার ও জল সেচনের সুবিধার জন্য সালগম 

শ্রেণীবদ্ধ রূপে ঝোপণ কর! ভাল। রি 



৮ম সংখ্যা । ] | স্জী চাষ . ২৩১ 
রি ৯ শপ কী সি পি এটি” শীত পিচ আদ জ্ছ। শীত জী শীষ লীগ পাত শা শী শী পাশ শী লট শি পি পতি ও লস পে রহ পস্পী পা সা টি সিট আর সি শি তি সী হিপ শিক সি? তসপী স শী নি: পল জা অপি জলি নটি সিল পা 

এমেরিকান রুট] বাগ। (8০. চিএ) সালগমের খুব খ্যাতি আছে | ইহ পাট- 

নাই সালগম, এমন কি অনেক বিলাতী সালগম অপেক্ষ। থাইতে সুস্বাহ। সুরোপে 

সালগমের যথে্ট আদর; অত্যন্ত পুষ্টিকর থাগ্য বলিয়৷ তথায় গবার্দি পশুকে 

খাওয়ান হইয়া থাকে । অল্পে অল্পে এদেশে সালগমের সমধিক প্রচলন হইতেছে । 

বিলাতী সালগম 
বপনের সময়__-আশ্বিন, কান্তিক, অগ্রহায়ণ 

বিলাতী সালগম- স্নোবল। 
বিলাতী সালগম এক্ষণে এদেশবাসীর নিত্য ব্যবহার্য্য সবজী হইয়াছে। কিন্তু 

 অগ্য(পিও হিন্দু বিধবাগণ ভ্রমবশতঃ সালগম খাইতে চাহেন না। পাটনাই সালগম 

মানুষে খাদ্য অপেক্ষ। গবার্দির খাছ অধিকতর খরচ হইতেছে। সালগম খাইলে 
গরু ছাগলাদি হষ্ট পুষ্ট হয় ও তাহাদিগের হুধ বাড়ে। কাহার ও মতে সালগম 

খাইলে অর্শরোগ দমন হয়। 

বিঘাপ্রতি পাচ, ছয় ঘণ খল খরচ করিলে এক বিথায় ১০০ মণ পাটনাই 

সালগম উৎপন্ন হইতে পারে। এমেরিকান রুটা বাগার ফলন এক বিধায় একশত 

মণেরও অধিক । 



শর ন্দতশ৬ ও ০ উড শত শত ৮ শপ শি কাজ তত ছি তত লস সি ক ও ছি তলত জি ৯৯ পপ পপ ই শপ ৯ ৪৯৮০৯২০৬০৯৮ লি জু 

সালগম অনেক প্রকারের আছে--তম্ধ্যে প্রধান কয়েকটির. এ স্থলে প্রতিরূতি 
দেওয়া হইল। 

বিলাতী সালগম-__ফাঁটডচ | 
মৃত্তিক।-__সারপুর্ণ হাক্ক৷ দোয়শাস যাটি। অল্পবিস্তর এটেল মাটিতে জিয়া 

থাকে। যে মাটিতে চুণের ভাগ কম তাহাতে সালগম ভাল হয় ন]। 
সার।- মিশ্র-সার অথব। অন্ত কোন বিশেষ সার। 

বপনাদ্দি প্রণালী ও জলসেচন।-_বীজ হাপরে বপন ন করিলেও চলে । 
ক্ষেত্রে বপন কবিলে বিশেষ সুবিধা হয়। সালগম চাষে মৃত্তিকা একট, বিশেষরূপে 
কর্ষিত হওয়া আবশ্তক। ছোট ছোট “পি” প্রস্তত করিয়। তাহাতে বীজ পাতলা 
করিয়া! বপন করিতে হয়। মাটি শুফ থাকিলে বীজ বপন করিয়াই জগ সেচন 
করিতে হয়। পাটনাই সালগম বীজ অল্লাধিক বর্ষা থাকিতে বপন করা হইয়! 
থাকে । তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কারণ পাটনাই বীজ এতদ্দেশোৎপন্র 
বীজ। কাজেই এখানকার জল বায়ু সহা করিতে পারে। বীজ বপনের পরে 
চার। প্রস্তুত হইলে, প্রত্যেকটী ছয় হইতে নয় ইঞ্চি পৃথক বসাইয়! দিতে হইবে । 
অর্থাৎ প্রত্যেকটীর মধ্যের ব্যবধান ১ ফুট ৮৬ ইঞ্চ হওয়া! আবশ্টাক। চারা উদ্বত্ত 
হইলে অন্যস্থানে রোপণ করা হইয়া থাকে । মধ্যে মধ্যে আবশ্তাকানুযায়ী জলসেচন 
করিতে হয়, কোন সময়ে জলাভাব না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্রবান হইতে হয়। 

অবশিষ্ট কার্য্য। ক্ষেত্রে আগাছা উৎপন্ন হইলে, তাহা নিড়ানি দ্বারা তুলিয়! 
ফেলিতে হয় এবং গাছের মৃলদেশের মাটি সময়ে সময়ে খুসিয়৷ দেওয়া কর্তব্য । 

বীজের পরিমাণ-__ প্রতি একবে ৬ আউন্দ। 



ষ্ন সখা বা রি 4 ্ ২৩৩ 

মৎস্য 

বঙ্গীয় কৃষি-খিভাগের কৃষি পরিদর্শক 

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 

সরি ভি “চা উনি উনি অর টি অ্া সা ভা টি জা ৮ এ পা ৩ ৯ জি উর জি ছি ক সি জা তত পন কতা ৬ পালিশ 

মৎস্য বলকারক ও স্ুস্বাছ খাদ্য। বিশেষ কায়ণ ব্যতীত বাঙ্গালী প্রত্যহ 
মৎস্য গ্রহণ করিয়। থাকেন । মৎস্য ব্যতীত বাঙ্গালীর আহার কিছুতেই তৃপ্তির 

হয় না। অসংখ্য নদ নদী, খাল, নালা, পুকুর পরিপূর্ণ বঙ্গদেশে ধনী নিধন সর্ব 
বাঙ্গালীর গৃহেই মৎস্য স্থলভ। পুর্ববঙ্গে মৎস্য অপর্যযাপ্ত। মতস্যাহারী বাঙ্গালী 
জাতি সাহসী। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী ক্র্ক "্বাঙ্গালের গে” 
উপাধিতে খ্যাত আছেন। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী অনায়াসে বৃহুৎ্ নদী সাতার 
দরিয়া পার হইতে পারে, অনায়াসে কর্দমাক্ত দীর্ঘ পথ নগ্রপদে চলিয়া যাইতে 

পারে। তাহার! সারাদিন জলবৃষ্টিতে ভিজিয়। প্রফুল্চিত্তে কৃষিকার্য্য করে। 

তাহাদের কিছুতেই ছুঃখ ক্রেশ নাই। তাহাদের জমি উর্বরতার আকর-_ 
বিনা সারেও প্রচুর শস্য প্রদান করে। তাহাদের ঘরে ভাত আছে; 
আর খাল নালায় মাছ আছে। মাছ ধরায় অলসতা দুর হয় ও চতুরত! 
বৃদ্ধি হয়। মতস্যভোজী বলিয়া বাঙ্গালী চতুরতা ও কাধ্্যক্ষমতায় 
সুবিখ্যাত। 00000 

মৎস্যে জিলেটিনের ভাগ অধিক থাকায়__ইহ! সাধারণতঃ মাংসের মত স্ুপাচ্য 

নহে। তবে শিঙ্গি, মাগুর, বাটা, মৌরল! প্রভৃতি মৎস্য লব্বুপাচ্য ও রোগীর পথ্য । 

কঝ্বর্ণ বিশিষ্ট মৎস্যের ৫তলের অধিকাংশ চম্মের সহিত সংলগ্র, সুতরাং ছাল বাদ 

দিয় গ্রহণ করিলে ইহার। অতি লঘুপাচ্য হয়। সাধারণতঃ শক্ষবিহীন মৎস্যের 
ছালে তৈলের অধিকাংশ অবস্থান করে। 

মেদকারিতাগুণে সাধারণতঃ মৎস্য, মাংপের সমকক্ষ ন! হইলেও বঙ্গদেশীয় কোন 
কোন মৎস্য, মাংস অপেক্ষা হীন হইবে না। €তলাক্ত মৎস্য সহজে জীর্ণ কর। যায় 
ন1। তৈলাক্ত মৎস্যমাত্রেই শ্লেঘ্ানাশক কিন্তু গুরুপাচ্য। শঙ্কবিহীন মৎস্যযাত্রের 

একটা ও ধান কাটা থাকে । ইহাতে তুবককাট1 থাকে না। ছোট ছোট শকবিশিষ 

মৎস্যে অত্যধিক কীাট। থাকে । ৪ 

আমর! নিয়ে সায়েন্স এসোসিয়েসন ছার! পরীক্ষিত বঙ্গদেশীয় কতিপয় মৎ্স্যের 
রাসায়নিক খাদ), শ্রীযুক্ত চুনীলাল ব্থ রায় বাহাছুরের "থাদ্য” হইতে পুনযুত্রিত 
করিলাম । | 

১৩], 



২৩৪ কষক-_অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ [১২শ খণ্ড । 
ক অন শি এলি এ এও এ রব ক ক ক ক 

মৎস্যের নাম। শেতসার শর্কর।! তৈল প্রোটিভ. ভক্ম 
মিরগেল (ছাল, কাট! বাদে ) - উড, ২ ০৩ ১৮০ ১-০ 

মাগুর রি ৪১৪ “৬ ০'৫ ১৯৫ ১৩ 

টেংর। রি ০০০ ও ০"৩ ১৭২ ১৩ 

গলদ। চিংড়ি ( মুড়া৷ বাদে ) ... 2 -৬ ০-৫ ১৫*৪ ০*৯ 

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষিত 

রুই (ছাল ও কীাট। বাদে ) ৪ এ ৭-8 ১৭৫ 
আমেরিকার কৃবিবিভাগ দ্বার পরীক্ষিত 

মৎস্য ( গড় ) রং 25 ২৫ ১০৫ ১৩ 

চিংড়ি মাছ ৩ ০০০ ই, ০*৭ ৫"৯ ০৮ 

কাকড়া ০০০ ৩৬ ৩*৯ ৭-৯ ১.৫ 

আহারের জন্ত তাজ। মাছই ব্যবস্থা কর] যায়। অভাবে লোণা, শুক ও টিনে 
রক্ষিত মৎস্য ব্যবহৃত হইতে পারে । লোণ। ও শুষ্ক মৎস্য গুরুপাক । অসাবধানতার 

সহিত রক্ষিত টিনের মৎস্য বিকৃত ও অস্বাস্থ্যকর হইয়! থাকে । 

তাজা মৎস্যের ফুলক। লাল ও চক্ষু উজ্জ্বল । টিপিলে ইহা নরম বলিয়! বোধ 

হইবে না, কিন্বা ইহাতে কোন খারাপ গন্ধ থাকিবে ন|। 

রোহিত মস্ত 
রোহিত মতস্যের প্রধান। ইহা যেমন বলকারক, তেমনি স্থৃম্বাছু, কিন্তু 

গুরুপাক। ইহার পোণা লঘুপাচ্য। রোহিত মৎস্যের মস্তক, মস্তিষ্ক রোগের 
পক্ষে বিশেষ হিতকানী বলিয়। খ্যাত । 

মিরগেল। 
 ন্বহৎ মৎস্যের মধ্যে রোহিতের পরই মিরগেল মৎস্য সুখাদ্য ও প্রিয় । 

| কাতলা 

কাল! মাছ রোহিত ও মিরগেলের ন্যায় সুন্যা নহে। কিন্তু ইহার মাথ৷ 

রোহিত মিরগেলের মাথার ন্তায় ফলকারী । 

ইলিস 
ইলিস মাছের মত সুশ্বাহু আর কোন মাছ নাই। অত্যধিক পরিমাণে তল 

থাকায় ইলিস অত্যন্ত গুরুপাঁক।' ইহ। আহারে কোষ্ঠকাঠিন্ত করিয়া থাকে। 

ভাঙ্গন 

সমুদ্রের নিকটবস্ভা লবণাক্ত জলে তাঙ্গন মাছ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত 
তৈলাক্ত ও সুস্বাদু । 



৮ম সংখ্যা । ] . মত্স্য ্ ২৩৫ 
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ভেটকি 
তেটকি মাছ সমুদ্রের নিকট লবণাক্ত জলে জন্মে। ইহাতে অধিক কাট! থাকে 

না। বৃহৎ তেটকি €তলাক্ত ও সুন্বাহু ৷ 

আড় মাছ 

আড় মাছ বড় হইলে তৈলাক্ত ও সুস্বাদু হয়। ইহাতে এক প্রকার গন্ধ 
অনুভূত হয়। শক্কহীন শুভ্রবর্ণের সমস্ত মৎস্যেই অন্লাধিক গন্ধ অনুভূত হয় । 

বোয়াল | 

বোয়াল মাছ বৃহৎ আকার প্রাপ্ত ও তৈলাক্ত হয়। অনেক লোকের নিকট 
বোয়াল মাছ প্রিয়। কিন্তু অনেকেই বোয়াল মাছকে কুপথ্য বলেন। তলা 
বলিয়া! বোয়াল গুরুপধ্য সন্দেহ নাই। আমুর্বকেদ শাস্ত্র মতে ইহা প্রেক্সাবর্ধক । 
অধিক টৈতলাক্ত বলিয়। ইহ! শ্লেক্মানাশক না হইয়। শ্লেম্াবদ্ধক কিরূপে হইবে ঠিক 
বুবিতে পার! যায় ন। ঘ্বৃত ও €তল শ্সেক্স! নাশকর। 

শিলং ব! টাইন 

শিলং মাছ, বোয়াল অপেক্ষাও বৃহৎ হয়। বৃহৎ মাছকে টাইন বলে। 

চিতল 

চিতল মাছ বিলক্ষণ বড় হয়। ইহাদের এক জাত ছোট, তাহাকে ফলি বা 

ফলাট বলে। চিতল ও ফলি মাছে বিলক্ষণ তৈল আছে। অত্যধিক কাট থাক! 

প্রযুস্ত চিতল ও ফলি মাছ আহার করা কষ্টকর। কিন্তু পেটির মাছে ছোট কাট। 
থাকে ন|। | | 

মাগুর 

মাগুর মৎস্য লথুপথ্য বলিয়। খ্যাত ও রোগীর পথ্য) । 

শিঙ্গি ” 

শিঙ্গি মৎস্য মাগুব্রের ভ্াায় গুণ বিশিষ্ট। 

কই 
শব্ধ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মৎস্যের মধ্যে কই শ্রেষ্ঠ। কই মৎস্য বাঙ্গালীর অতি প্রিয় 

থার্দয। 
ৃ 

চিংড়ি 
চিংড়ি মাছ অতি মুখশ্রিয় কিন্ত গুরুপথ্য। ইহার সুগন্ধ গ্রীতিদায়ক। গলদ। 

চিংড়ির মাথার হ্যায় সুশ্বা খাদ্য বিরল। | 



২৩১৩ কুষক- অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 

কাকড়া 
কাকড়। অতিশয় ছুম্পাচ্য কিন্তু সুস্বাদু । 

ূ শুক নত্হ্য ৰ 

শ্ুফ মৎস্যের গন্ধ অতিশয় অগ্রীতিকর। রন্ধন করিলে ইহার গন্ধ থাকে না। 

শুক মৎস্য দুম্পাচ্য। 

লোণ। মস্ত 

লোণ। মৎ্স্যও শুফ মাছের মত গুরুপাচ্য। 

দ্ধ মংস্য 

দগ্ধ মৎস্য লঘু পথ্য । দগ্ধ করিলে আমিষ গন্ধ বিদূরিত হয়। এই নিশিত্ত অশোৌ- 
চাদ্দির জন্য দীর্ঘকাল মৎস্যাহার না করিলে প্রথমে দগ্ধ মৎস্য খাইবার বিধি আছে। 

সিংহভূমে ম সাবাই ঘাস 
তারতীয় কষিসমিতির উদ্ভান তন্বাবধার ক 

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 

সিংহভূমের জঙ্গলে বিশেষতঃ ময়ুরভঞ্জের সিমানায়, হলুদপুকুর পরগণায় প্রচুর 

পরিমাণে সাবাই ঘাস পাওয়! যায়। স্থানীয় লোকে এই ঘাস হইতে দড়ী টৈয়ারি 

করে। এই দড়ি ঘর বাধা, খাটিয়া বোনা, পশুরক্ষণ, কুপ হইতে জল তোল! প্রভৃতি 

নানাকার্যে ব্যবহার হইয়া থাকে । অধুন। এই ঘাস হইতে কাগজ টতয়ারি 

হইতেছে । সেইজন্য ইহার আদর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সিংহভূম হইতে রেল- 
যোগে এই নিমিত্ত নানাস্থানে এই ঘাস প্রেরিত হয়। 

সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, সৃহেবগঞ্জের পার্বত্য প্রদেশে এই ঘাসের 

রীতিমত চাষ হইয়া থাকে। ভাগলপুর বিভাগে যে সকল জমিতে অন্ত চাষের সুবিধ। 

হয় না সেই সমস্ত জায়গায় সাবাই ঘ[সের চাষ হইতেছে । তথায়ও স্থানীয় লোকে 

ইহাদ্বারা রজ্ভু তৈয়ারি করিয়া থাকে কিন্তু রজ্জুর জন্য অতি অল্প ঘাসের 
আবশ্ক ; কাগজের জন্য ইহ! প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। 

“ চাঁধপ্রণালী--€জ্যন্ঠ আধাঢ় মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে পাহাড়ের ফাক। জায়গায় রর 

ঘাসের বীজ বপন কর হয়। প্রতি বিঘায় এক সের হিসাবে বাজ ছড়ান হইয়! 
থাকে। বর্ষাকালে ছুই একবার ক্ষেতটি নিড়াইয়৷ দিতে হয়। ছুই তিন বৎসরে 



৮ম সংখ্য। | সিংহভূমে সাবাই ঘাস, ২৩৭ 
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ঘাসগুলি এক ফুট বড় হইয়া! উঠে, তখন ইহাদিগকে ধানের গাছের মত নাড়িয়। 

রোপণ করিতে হয়। ৫ বাটা চার! ছুই ফিট অন্তর এক একটি গর্ভে রোপিত 

হইয়া থাকে । পর্বতের গায়ে সমতল ক্ষেতেই এর সকল চার রোপণের স্থান নির্দি 
কর! হয়। অধিক পুরাতন ঘাসের ঝাড় হইতে চার। লইয়া চাষ করিলে ঘাস 

ভাল জন্মায় না-এই কারণে নুতন ঘাসের চার! লইয়৷ আবাদ করা কর্তব্য । 
ক্ষেতটিও পরিক্ষার হওয়া চাই, আগাছ। থাকিলে অনিষ্ট হয়। ওজনে এক মণ 
চাবাতে এক বিঘা! জমির (১৪৪০০ বর্গফিট ) চাষ চলে। এই চাষের জন্য 

কেহ কোন সার প্রয়োগ করে না। রোপণের পর ছুই বৎসরের মধ্যে ঘাস কাটিবার 
উপযুক্ত হয়। তখন হইতে প্রতি বৎসর একধার ঘাস কাটিয়া লওয় হয়। 
অগ্রহায়ণ পৌঁধ মাসে ঘাস কাট। হয়, কখন ব। মাঘ মাস পর্য্যস্ত বিলম্ব হয়। একট! 
ক্ষেত হইতে ক্রমাগত ২০ কিন্বা ২৫ বৎসর ঘাস" কাটা চলে। ক্ষেতটি প্রতি 
বৎসর নিড়াইয়া আগাছ। শুন্ত করিয়া রাখা, কোন ঝাড় রিয়। গেলে তাহার 

স্থানে নূতন চার! বসান এবং পুরাতন ঝাড়গুলি কাটিয়া ছাটিয়া একট, পরিষ্কার 
করিয়া দেওয়। ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ কাধ্য নাই। 

ফলন-_প্রতি বিঘায় ৩০ হইতে ১০ বোঝ ঘাস পাওয়। যায়ঃ প্রতি বোঝার 

ওজন ১০১২ পসের। 

চাষে খরচ-- সিংহভূমে কোথাও ইহার চাষ কেহ করে না, সুতরাং ইহার চাষে 
তথায় কত খরচ পড়িবে তাহ। অন্থমান কর! সম্ভব নহে, তবে সাহেবগঞ্জ চাষের 

খরচ দেখিয়া একট হিসাব ঠিক করিয়া লওয়। যাইতে পারে। ইহার চাষের জন্ু 
তাল জমির আবশ্যক নাই। 

সাহেবগঞ্জের হিসাবে এক বিঘায় খরচ এক মণ চারার মুল্য ..* ১২. 
চারা রোপণ জন্য চারিজন মজুরের মজুরী ৩০ আন। হিঃ তি 8০ 
ক্ষেত নিড়াইতে ৬ জন মজুর ৪ রঃ এ ১০/০ 
ঘাস কাটিতে ৮ জন মজুর রি 2 ঠা ১]০ 
» বাধিতে ২ » » রঃ 8 15/০ 

ঘাস জন্মিবার উপযুক্ত জমির ধান্জন! প্রতি বিঘ। . ৮১. ০ 
কাক রি 

বিঘ। প্রতি ৮ হইতে ২৫ মণ ঘা উৎপন্ন হইতে পারে । এক মণ ঘাসের দাম ১৬. 

টাক! ধরিয়া! লইলে এবং প্রতি বিঘায় গড়ে ১৬ মণ ঘাস উৎপন্ন হইবে বলিয়! একটা 

হিসাব ঠিক করিয়া লইলে বিঘ। প্রতি খরচবাদে নু।ন কল্পে ৫২টাক1 মুনফ! থাকিবে। 
সিংহভূম হইতে ঘাস বাগ্ডিল বাধিয়া কলিকাতার সন্নিকট বালি, টিটাগড় 

গ্রভৃতি কাগজের কলে চালান আসিতে আমর! দেখিয়াছি । মিলে পৌছিয়! দিলে 
প্রতি মণে ১৯০ ব। ১৮০ আন। দাম মিলিয়। থাকে ।, টি 



হ৩৮ কৃষক-_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 

সরকারী বিবপ্নণীতে জানা যায় যে এই ঘাস কলিকাতার মিলগুলিতে পাঠাইবার 

জন্ত ঘাসের গাইট বাধা ৪ট। কল আছে? তিনট। কল সাহেবগঞ্জেই এবং একটা 

মির্জাচৌকিতে । প্রতি বৎসর তথ। হইতে ১॥ লক্ষ গাইট কলিকাতায় রপ্তানি 
হয়। প্রত্যক গাইটের ওজন ৩ মণ, গাইট বাধিতে প্রতি মণে খরচ ৬০ আনা, 
বেল মাশুল, মুটে, গরুরগাড়ীভাড়া ইত্যার্দি খরচ মণ করা ।* আনা এবং চাষের 

খরচ গড়পড়ত। মণে 1/* আন। ধরিয়! লইলে ও ক্ষতি, থেসারৎ বা অন্যান্য খরচ 

হিসাবে কিছু বাদ দিলেও এবং মিলের দর মণকর। ১।* হইলে, মণে 1%০ হইতে 
॥* আনা লাভ হইতে পারে । চাষীর! কিন্তু স্বয়ং মিলে ঘাস পাঠায় না, সুতরাং 

চাষী ও ব্যবসায়ীর মধ্যে এই লাতটা বিভাগ হইয়া থাকে এবং চাবীন্প। কেবলমাত্র 
অর্ধেক লাত পাইয়। থাকে । 

সিংহভূম হইতে কত ঘাস চালান হয় তাহার হিসাব পাওয়। যায় নাই। 

ভাস্মি 

সিরা কিক্ষেতে ॥ আলুচাষের পরীক্ষা 

টিন এই সময় আসিয়াছে । বিগত বর্ষের গো কৃষিক্ষেত্রের আলু 
চাষের ফলাফল এখানে সংক্ষেপে বলা হইল 7-_ 

দার্জিলিউ ও ৫ননিতাল ছুই প্রকার আলুর চাষ কর! হইয়াছিল। দার্জিলিঙ 

আলুর, ৫ননিতাল অপেক্ষা ফলন অনেক অধিক । নৈনিতাল ১ বিঘায় ৪৩ মণ 

এবং দার্জিলিঙ ৭১॥* মণ উৎপন্ন হইয়াছিল । আউশ ধান কাটিয়! আলু বসান 

হইয়াছিল। আউশ ধানের ক্ষেতটি তিন বিঘ| পরিমাণ, তাহাতে ২৫ গাড়ী 

গোময়াদি গোয়ালের সার প্রদান কর হইয়াছিল। আলু চাষের সময় আর 

গোময় বা অন্ত কোন সার দেওয়। হয় নাই, কেবল বিঘ! প্রতি ৫ মণ রেড়ীর খৈল 
ছুই বারে দেওয়। হয়; আনু বসাইবার ঠিক পুর্বে প্রতি গর্ভে, একবার, 
তারপর আলুর গাছ বাহির হইয়া একট, বড় হইলে তাহাতে জল সেচন করিয়! 
গোড়াগুলি খুসিয়া দিয়া দাঁড়া বাধিয়! দিবার সময় দ্বিতীয়বার €খল দেওয়া হয়। 
পুর্ব পরীক্ষার সহিত তুলন। করিয়। বুঝা গেল যে রেড়ীর খেল দিলে জমিতে 
একট, অধিক জল টান হয়, রেড়ী অপেক্ষা সরিব। €খল বিঘা প্রতি ৭॥* মণ 
হিসাবে দিতে পারিলে বোধ হয় উভয় আলুরই ফলন বাড়িত। বিগত 

বর্ষে কলিকাতার সন্নিকটব্তাঁ জায়গায়" পৌষ মাসের প্রথমে বৃষ্টি হওয়ায় 
ালুক্ষেতের মাটি বসিয়া! গিয়াছিল; সুতরাং আলুর ফলন এতদঞ্চলে ঠিক 
*আশান্ছপ হয় নাই। উভয়বিধ আলুর মধ্যে দার্জিলিউড আলুতে কম পোক। 



৮ম সংখ্যা । ] সরকারী কৃষি সংবাদ ২৩৯ 
সম অত জি জে আদা অপি সি জি ইক শে আর ও গাজর হা বা ব্ আচ ই ই সা হা উট আজি জট সি বি টি সি এ বট উপ ভি সি বি অজ পি ই বট আর সি পনি বি উর উজ সপ নি এটি ০৫ সি রি টা ৯৬০ সর হইনি হত আলি হানি সা জে সিইসি অত অলস হরি 

লাগিয়াছিল এবং ছই রকম আলু রাখিয়। দিয়া এবার দেখা গেল যে, পচিয়্। 

দ্ার্জিলি৬ আলুর সিকি বাদ গিয়াছে কিন্তু ৫ঘননিতাল আলু ছয় আন মাত্র ভাল 
ছিল, বাকী নষ্ট হইয়াছে। 

আমাদের ক্ষেতজাত আলু বীজের সহিত নূতন আমদানী পাহাড়ী আলুর 
বীজের ভালমন্দ পরীক্ষায় স্থির করিতে পার। গেল যে, নূতন আমদানী পাহাড়ী বীজই 
'ভাল। আমাদের ক্ষেতের বীজ হইতে গাছ কিন্বা ফসল ভাল হয় নাই। 
বল! বাহুল্য বাশের মাচান করিয়। তাহাতে বালি দিয়া আলোক বিহীন ঘরে 
আলু বীজ খুব যন্ত্র করিয়া! রাখা হইয়াছিল। এবারও পুনরায় আলু রাখিয়! 
পরীক্ষা কর! যাইবে । | 

সরকারী কষি সংবাদ । 

বঙ্গদেশে পাটের আবাদ-_-১৯১১ 
ইতিপুর্বে পাটের আবাদের একটা 

আছ্ুমাণিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে । এক্ষণে সরকারী শেষ বিবরণী পাঠে 
জান। গিয়াছে যে বিগত ৩ বৎসর অপেক্ষা পাটের আবাদের পরিমাণ কিছু 
বাড়িয়াছে। 0. 

১৯০৭ সালে পাটের আবাদী জমির পরিমাণ ৯৩১১২০* একর 

১৪৯৩৮ 4) 23 9 25 9 ৫৪৮১৭৩৬ 95 

১৯১৩৯ ন্ রা রে রঃ টার ৫৫৫১৪০৩ নর 

১৯১০ 9, 52 9 28 25 ৫৭৩,৮০০ $? 

১৯১১ এ ৪ রি ও $9 ৬২৫)১৩৬ নি 

ইহা ছাড়া কুচবিহার রাজ্যে ২০,০০০ একর পরিমাণ জমিতে পণ্টের আবাদ 

হইয়াছে। 
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২৪০ কৃষক-_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
শচন্যাাসমরাকে খটি হরানটি দে ভযাস্ট্আসরন্টা ্চ ছটি ভাটি সা হি সি পট বট প্রসাব বদি বি বিট টি টি টা হাটি স্ত্রী টি পর টি বা উট চট হা ই উট ই পি স ইটা বিলি না তলে বটি ব্যাটে পপর অপর পতি সি আট টি ছিলি আপি সত হিপ সিল শশা সিডি সত হর ছি দিলে হতে ছি দল তা রী আপস সি জট সত 

বাঙলার মধ্যে পুর্ণিয়। জেলায়ই সর্বাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। 

সমস্ত পাটের তিন ভাগের এক ভাগ এখানেই জন্মায়। 

একরে ৩ বেল হিসাবে পাট জঙন্গিয়াছে ধরিয়া লইলে কুচবিহার সমেত সমগ্র 
বাঙলা মোটামুটি হিসাবে ১, ৬৯১, ৩০০ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ঠিক 
করা যাইতে পারে । 

পূর্ববঙ্গ ও আসামের ডিরেক্টর ঠিক করিয়াছেন যে তাহার এলাকায় ২, ৪৬৯, ৩০০ 

একর জমিতে মোটামুটি ৬,৫৪৩, ৪*০ বেল পাট জম্িয়াছে। অতএব 

দেখা যাইতেছে যে বাঙলা এবং পূর্ববঙ্গ ছুই জড়াইয়া পাটের আবাদী 
জমির পরিমাণ ৩, ১০৬, ৪০০ একর এবং উৎপন্ন পাটের পরিমাণ 

৮, ২৩৭১*০* বেল। 

বঙ্গদেশের পাট ব্যতীত বিগতবর্ষে নেপাল হইতে ৪২,৭৫১ বেল, উত্তর তারত 
হইতে ইঞ্উইগ্ডিয়। রেলযোগে ৩৫,৮৬০ বেল; মান্দ্রাজ হইতে বেঙ্গল নাগপুর 

রেলযোগে ৫৬৪ বেল রপ্তানি হইতে দেখা গিয়াছে । 

বঙ্গীয় বণিক সমিতি বলিতেছেন যে, বিগত ১লা জুলাই ১৯১ সাল হইতে 

৩০শে জুন ১৯১১ সাল পর্ধ্যস্ত ৩,৫৩১,০৬৬ বেল পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং 

তারতীয় মিল সমূহে ৩,৯৭৯.৬০৬ বেল খরচ হইয়াছে । ইহার উপর স্থানীয় লোকের 
ব্যবহার জন্য ৫০,০০০ বেল খরচ হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে । এই বণিক সমিতির 
হিসাবে ৮,০১*০,৬৭২ বেল বিগত বর্ষের পাটের পরিমাণ স্থির হইয়াছে! 

কৃষি বিভাগ বিগত বর্ষের পাটের পরিমাণ ৭,৯৩২১০০০ বেল অন্মান 

করিয়াছিলেন 

বঙ্গের ভাছুই শস্ত-_১৯১১ 
বিগতবর্ষ অপেক্ষা বর্তমান বর্ষে অধিক পরিমাণ 

জমিতে ভাছুই শশ্তের আবাদ হইয়াছে। বর্তমাণ বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ 
অনুমান ১*১৪১৪১০০০ একর %* বিগতবর্ষে ৯১৩,৯০০ একর জমিতে ভাছুই ফসলের 

আবাদ হইয়াছিল। ফসল কি পরিমাণ উৎপন্ন হইবে অগ্ভাপি ঠিক হয় নাই 
কিন্ত অনুমান যে চৌদ্দ আন! ফসল জন্সিবে। 

কৃষিদর্শন |-__সাইরেন্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কষিতত্ববিদ্, বঙ্গবাসী 
কলেজের প্রিদ্নিপাল প্রযুক্ত জি, সি, বনু, এম, এ, প্রণীত । কৃষক অফিস। 



৮ম সংখ্যা | ] সরকারী কৃষি সংবাদ ২৪৯. 
ভা ৮৪৯১ - 

বঙ্গনেশে তিল- ১৯১১ 
বাঙল। এবং উড়িষ্যায় তিলের আবাদ নিতাস্ত কম 

হয় না। সাহাবা জেলায় সারপ, মজঃফরপুর এবং মানভূমে এবং মেদিনীপুর ও 

বাকুড়া, বর্ধমান এবং খুলনায় তিল চাষ হুইতে দেখ। যায়। বর্তমান বর্ষের 
আবাদী জমির পরিমাণ ৩৫০০০ একর। একর প্রতি বদ্দ গড়ে ৪$ মণঞ্ 

তিল জন্মিয়। থাকে তবে এই হিসাবে সমগ্র বঙ্গে ৪,*** টন তিল উৎপন্ন 

হইয়াছে। 

এ সা পপ সজিপ্র "৯ রি পাস এট শি এসএ সি ক্র রি এ ও জে রসি এি- পাস পি এসি তা বাসি পি এ ওসি ওত পি এসি তি 

শ মি 

টকা কি কে কে কে কে কব ক ক এ এব 

বক 

পণ্জাবে তিল-_ 
বাওল! অপেক্ষ। পঞ্রাবে তিল অধিক উৎপন্ন হয়। বর্ধমান বর্ষে 

আবাদী জমির পরিমাণ ৭২,৫০০ একর । 

আসামে সরিষা_-১৯১১ 
আসামের মাটি অধিক দিন পর্য্যস্ত বেশ সরস থাকে - 

এইজগ্ত তথায় সরিষার চাষট। ভালরূপ হয়। বর্তমান বর্ধে ৩,৩০,০০* একক 

পরিমাণ জমিতে সরিষার আবাদ হইয়াছে । অন্রমান ৫৪:৮০ টন সরিষা 

উৎপন্ন হইবে। 

বঙ্গে হেমস্তিক ধান্ত-_বিগত বর্ষে ২০,৯৪৭১৪০০ একর পরিমাণ জমিতে ধানের 

আবাদ হইয়াছিল কিন্তু বর্তমান বর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ অনুমানে ১৯,১৭৬,৮০৬ 

একরের অধিক হইবে না। ধান রোপণের সময় বৃষ্টির অভাবে অনেক জমিতে. 

এ বৎসর আবাদ হর নাই। 

“রেলের দেন 

07725 01 

11148 ঠা 0০70177777২ 
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৮০ খটিপ্যারে থকে ঠা বত খা টি ৬৫ জন সী কত বি সত বটি সা ই জা ক তপ সকে জী খ্ি দটি টি অতি ও ক আচে ছে সব সি স্ছ্িটি এটি টি হি অর সে আাটি জাল জগ খা খালি ₹ তা বিটি বি জে বটি জি তি উট টি ০ পটে পাটি অর রানি ডি উনি রি বাটন হি ররর রা” উহা? হাট হস্তথাটচ্ইছি উরি আগ এসি অন রি ও 

অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল । 
পা ২.৪ 

রদ টিম রি পপর». লে ০ শপ পপ ও বাপ এ” ০ স্র-স্্স্্_৫-স* “-_-০- ৯ ,. 

বোম্বাই অঞ্চলে ফলের চাষ 

সাধারণ কৃবিকার্ধের হিসাবে ধরিতে গেলে বোদ্বাই প্রদেশের নানাস্থান 
সমীধিক পণ্তিমাশে উন্নতি লাত করিয়াছে । শুধু কৃষি পদ্ধতির উৎকর্ষতার জন্য 
যে এইরূপ হইয়াছে তাহ) নছে। বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্বের উপকুলবর্তা অনেক 

স্থামই সাধাক়ণতঃ বেশ উর্বর 1 জল বায়ুও নাতি শীতোষ্। সেইজন্য এই সমুদয় 
অঞ্চলে ফল ও মশলার চাষের যথেষ্ট প্রাচুর্ধ্য । দ্ৃষ্টাস্ত স্বরূপ আমরা এ স্থলে 
বোছাই এ্রঙ্গেশের উত্তর কানাড়া ঘিভাগের ফল ও মশলার চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

প্র্গানল করিব । আশ! করি আমাদের পাঠকবর্গ ইহ। হইতে অনেক আবশ্যকীয় 
তঙ্জ্য অঙ্গগত হছইতৈ পারিবেন | 

উত্তর কানাড়া বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণতম অংশ । ইহার মধ্য দিয় সমুদ্রের 

সহিত সমান্তরাল রেখায় মহা।দ্রি উত্তর দক্ষিণে ধাবিত। মহ্যাদ্বির পুর্ব দিকে 

সমতল ক্ষেত্র এবং পশ্চিমে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ধতমাল৷ ক্রমশঃ 

নামিয়। আসিয়াছে । এই সমুদয় পর্বত মালার পাদদেশেই বিস্তৃত সমুদ্র উপকুল। 
মহাঞ্জির গিরি সমূহ নিবিড় জঙগলপরিপুর্ণ । ব্যাঘ্র, বন্ত বরাহ, সম্ভপ, হরিণ প্রভৃতি 
বন্ত পশুর অভাব নাই এবং সঙ্কীর্ণ গিরিনদী সমুহের প্রাচুর্ধ্যও সমধিক । মহ্াড্রির 
পূর্বাংশ অর্থাৎ উত্তর-ঘাট এবং পশ্চিশ্াংশ অর্থাৎ দক্ষিপ-ঘট এই ছুই অঞ্চলের 
প্রাকৃতিক অবস্থার সমধিক তাখতম্য রহিয়াছে। 

সাধাবণপঃ উত্তর কানাড়ায় যে সমুদয় ফল উৎপাদিত হয় তাহার মধ্যে আম, 
কাটাল, ছিজলী বাদীম, নারিকেল কদলী, বিভিন্ন প্রকারের. লেবু ও কমল। লেবু, 
বাতাবী, পেয়ারা, ছাড়িয ও আত! অন্ততম। উত্তর-ঘাটে ফলের .বাগানগুলি 
গিরিরাজীর উপত্যকার স্বিত' ইহার! পর্ধত শৃঙ্গ ও অরণ্য পাপ বেষিত হুইয়! 



'৮ম সংব্যা।] বোশ্বাই অঞ্চলে ফলের চাস ২৪৩ 
8279 ৭ পট পট পি পাছি শত পি লস পি িআাস্সি এরি শোর পতি ছি রি এস পিস জা সভা এস রি এক বান এ পভ এ এটি পন এক্সপো এসপি পি ওসি শি লী টি ৮৮ লী জা পবা বর এ হি বি শি শী রতি সি ভান মিসস তি ৬৪ ২ জা কর 

সীন শোভ। প্রদর্শন করে। এই স্থানেই কয়েকটি সুগ্রসিদ্ধ শুপারি,. গোল 
“মরিচ ও “অন্যান্তস মসলার বাগান অবস্থিত। নিম্-ঘাটেও পর্বতের পাদ্ঘ. দেশেই 

সাধারণতঃ বাগান রচিত হুইয়া থাকে । এখান হইতে পূর্বোক্ত কয়েকটি ফঙ্গের 
আ্ীতিমত বহির্বাণিজ্য আছে। এতত্তিনত্ন আরও কতিপয় ফল উৎপা্ধিত হয়-। 

তাহাদের বহির্বাণিজ্য নাই ; দেশেই কাটতি হুইয়। যায় । এইরূপ ফলের স্গধ্যে-বিগ্ম 

লিখিত কয়েকটি বিশেষরূপ উল্লেখযে(গ্য £__মোনা, আনীর. তেঁতুল, পেঁপে, আনারস, 
।গোলাপজাম, জামরুল, ফুল, কামরাঙ্গা, বিলিম্বি, আখরোট ও কাট বাদাম. 

কানাড়ার বাজারে এই সমুদয় ফলের অল্প বিস্তর আমদানি হয়. . মফঃদ্বলেই 

কিন্ত কাটতি অধিক। 
কানাড়ার আম্রের জাতি ও তত্সম্বদ্ধে অন্যান্য বিষয় জানিবার পন্য অনেকের 

আগ্রহ হইতে পারে। তীহাদিগের অগতার্থ বলিতে পার! যায় যে, এই স্থানের 

কতিপয় জাতীয় আত্ম যথা, কারনান্দিন, ইসাদ্, (ছুহ জাতীয়, কাল ও শাদ1-) 
'করিয়েল্, মম্রাদ ও আলফান্দো আমাদিগের দেশীয় আতর অপেক্ষা অনেকাংশে 
উৎ্কৃষ্টতর। ফল পাঁচ, ছয় বৎসরেই হয়, কিন্তু ১৫ বৎসর ন! হইলে গাছ সম্পৃ্ 
রূপে পুষণ্টি প্রাপ্ত হয় না। উক্ত কতিপয় ঞ্াতীয় আম ওজনে প্রায় ১ সের হইতে দেড় 

সের পধ্যস্ত ফল হয়। কারনান্দিন আমের, গাছ প্রতি প্রাক্স ১০০ ফল হয়। কার- 
নান্দিন আমের বাগানে বিক্রয়ের দর শতকর1 ২২ হইতে ৩২ টাকা । কাএনানৃদ্িন্ 

আম ডিম্বাকৃতি ও এই আম গাছ অনেক দ্বিবস থাকে। ইসাদ গোলাকার আম, 

অধিকতর মিষ্ট ও রসযুক্ত। ইহার মুল্য ১/* হইতে ২২ টাকা। অগ্ঠান্ত জাতায় 
আমের সাধারণ দাম শতকরা ১২ টাকা।. 

এতদঞ্চলে যে সমুদয় অল্প আম হয় তাহার অধিকাংশই চাটনি প্রস্তুতের জন্য 

বিলাতে রপ্তানি হুইয়! যায়। এই শ্রেণীর আমের পাঁচ ছয়টি জাতি .আছে। 
তাহাদের গড়ে ফপপ প্রায় গাছ প্রতি ১৫০০, মুল্য শতকরা গড়ে «*।॥ যে সমুদয় 

স্থানে উৎকৃষ্ট জাতীয় আমর উৎপাদিত হয় তন্মধ্যে যুলকি ও কুবতার নাম প্রসিদ্ধ । 
কাটাল এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়] থাকে যে তাহার উদ্বভাংশ গধাদি পশুর 

খাছের জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্বোত্কষ্ট কাটালের মূল্য শতকরা ৩২ টাক।.ও তদপেক্ষা 
নীচ জাতীয় ফলের দাম শতকর। প্রায় ॥%/*। কানাড়া বিভাগের অনেক স্থলে 
নারিকেল ও শুপারির চাষ এক সঙ্গে হইয়া থাকে । সমুদ্রের উপকুলস্থ নারিকেল 

গাছ সমুহের নারিকেল নুন্যাদযুক্ত ও সুযিষ্ট । পক্ষান্তরে উত্তর-ধাটের নানিকেলে 
€তলের মাত্র ও জলের পরিমাণ অধিক। নদীর পল্লি তিন্ন নারিকেল চাষে জ্গন্ত 

কোনও সার ব্যবহৃত হয় না। নারিকেল চাঁষে বিঘ৷ প্রতি প্রায় টি দা 
লাভ.হইয়। থাকে । ১. 144 
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ডিপ ০ এরি রি ওটি, জা পন এটি এক তকে ০ এ ০ ০ এসি ০৬ ০ এ এছ এ চাস পাস পি এসি এ এটি ওটি এটিও এস শাস্তি তাস পো বড ০ লাস এলি পি নি রি ও রশি ০ সত এটি ০ চি জাত ওসি লা পি এ ০৮, কি জস্ উন পিপি পাস টি ভট্ট যি টি ইওিন্তহল /লি্রসবস বসরিনস্ব উিস িন্ 

কমল! লেবুর মধ্যে সান্তার1 ও লাঁডড নামক ছুইটি জাতির অধিকতর চাব হয়। 

সান্তার। প্রায় গোলাকার ও লাড্ বর্লাকার। সাত্তার ওজনে প্রায় ৩২ ছটাক ও 

লাড্ড, ১২ ছটাক হইয়। থাকে। ফলের তারতম্য হেতু ইহাদের শুঙ্গ্য শতকর! ১1০ 
হইতে ২২1) এতত্িন্ন পাতি, কাগজী, গোড়া লেবু ।প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে 

জন্সিয়া থাকে। 

এতদঞ্চলের কল! অত্যন্ত সুমিষ্ট ও সুপ্বাদ যুক্ত। প্রসিদ্ধ কল! সমূহের নাম-_ 
বাম বেল, নীরবেল, যিঠাবেল, কারিবেল, মহীশূর বেল, চন্দ্রবেল ও অনাবেল। 
অনাবেল সর্বাপেক্ষ। বৃহত্তম, প্রায় ১ ফুট লম্বা ।  ইহ1 কখন কখনও শুষ্ক অবস্থাতেই 

ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় কলা সমূহকে এতন্দেশীয় চাষীর] গাছে পাকিতে 
দেয়না। ন্ুপুষ্ট অথচ সবুজ অবস্থায় কাটিয়া অন্ধকারে রাখিয়া পাকাইয়া লয়! 
তাহাতে কলাও বেশ রস্যুক্ত থাকে ও স্ুুপ্ক হয় এবং হনুষান, কাট বিরালা 

ও পাখী প্রভৃতিতে কিছু অনিষ্ট করিতে পারে ন1। 
বন্ততঃ কানাড়। দেশে ফলের বাগান হইতে সাধারণতঃ বিঘাপ্রতি সমস্ত খরচ 

বাদে ১**২ টাক। হিসাবে লাভ হয়। নারিকেল শুপারি প্রস্ৃতির বিধয় স্বতন্ত্র। 
কানাড়া প্রদেশে যে সমুদয় মসলার চাষ হইয়া থাকে তন্মধ্যে শুপারিই 

সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমি অধিকার করে। শুপারির চাষ উত্তরঘাটেই হয়। 

প্রথমে চারাগুলিকে বসাইয়। শুপারিক্ষেতে কল! রোপণ করা হয়। শুপারি গাছগুলি 

একটু বড় হইলে কল! তুলিয়া! ফেলিয়া ছোট এলাচের ঝাড় বসান হয়। প্রায় 
১৩ বৎসরে শুপান্িি গাছে ফঙগ ধরে। শুপার্র চাষে লাভের পরিমাণ বিঘ। 

কর। প্রায় ১০৫ টাক1। শুপারি বাগানে গোল মরিচেরও চাষ হইয়। থাকে । মরিচ 

লতাগুলিকে শুপাগ্রি-গাছের উপর তুলিয়া দেওয়া হয়। প্রায় ছয় বখসর পরে 

মরিচ ধরিতে আরম্ভ হয়। তখন বিঘ। প্রতি ১॥০ মণ হইতে ১ মণ ৩* সের পর্যযস্ত 

গোল মরিচ.পাওয়া যায়। কুমতার নিকট উৎকুষ্ট জাতীয় পানও জশ্মিয়। থাকে । 

তিন বৎসর পরে বিঘাগ্রতি প্রায় ১৩৫** পান পাওয়। ষায়। উহার যুল্য প্রায় 

১৩৪ টাকা। 

পুর্ব্বোক্ত মসলার গাছ প্রসভৃতি ব্যতীত লবঙ্গ, জায়ফল, আদা, দারুচিনি ও 

লক্কাও কানাড়। প্রদেশে অনেক পরিমাণে উৎপার্দিত হয়। এস্থলে ইহ! বল৷ 

উচিত যে, লাধারণ চাষীর1 মশলার বাগান করে না। হবিগ. নামক ত্রাঙ্গণ জাতিই 

মসলার গাছ প্রভৃতির চাষ করিয়। থাকে । ইহার যেরূপ বুদ্ধিশালী তেমনই 

পরিশ্রমী । মসলার বাগানের অনেক পাইট আছে?) সেইজন্ত লাভের মাত্র 
তত অধিক হয় না। বিঘ! প্রতি ৪*২।৫*২ টাকা হইয়া! থাকে । কিন্ত যে বৎসর 
পাশ্চাত্য বাজারে মসলার টন অধিক পড়ে সে বৎসর বিলক্ষণ লাভ হইয়। থাকে । 



৬ম সংখ্যা । ] 7. আম সত্ব . ২৪৫ 
হব র্এস্ডসত পসরা» ০৯৮ এসি এছ ছি বান্না এড গাজা পর ওসি এস্িদিপত ডা জ পি জি জি ৮ উদ এ পা আত ভি এ তি তা ৩৭ পি এসডি পিসি জি এস দি টিন একি পা তি ভাসি জী তি এস্ডি ক জ এষ তাত তন জান কস একি ওকি জেন ৩ ই৬তাক কস এন এ এ এটি এসি এ ওটি লিন এড এদিন এএটিপ্িও এসি এ এরি এর 

বোম্বাই, হাবলি ও দারবারে মসল। চালান হইয়। যায় এবং তৎসমুদয় স্থান হইতে 
নান। দেশে রণ্তানি হয়। 

আম সত্ব 

গাছ পাক। টাট.ক1 আম বহুদূরে পাঠাইতে বহুবিদ্র আছে। অধিক দিন সেই 

আম টাট.ক1 থাকে না। আজ কাল টাট.ক! আম দুর দেশে প্রেরণ জন্য বহুবিধ 
উপান্ন উদ্ভাবিত হইয়াছে । আম পাকিবার অব্যবহিত পুর্বে আমগুলি গাছ হইতে 

পাড়িয়। বটাগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। পরে আমগুলি জলে ধৌত করিয়া-- 
বোরিক এসিড জলে ধৌত করিলে ভাল হয়--বৌটার অগ্রভাগে মোম টিপিয়া! 
দ্বিতে হইবে । অতঃপর আমগুলি ঘত্বপূর্বক টিস্ত পেপার বা পাতলা ঘুড়ির 
কাগজে মুড়িয়া এবং কাঠের বাক্সে প্যাক করিয়া বরফ ঘরে স্থাপন পূর্বক 

দুর দেশে পাঠাইতে হয়। ইহাতে যেব্যয় বাহুল্য আছে তাহ! আর কাহাকেশু 
বলিয়। দিতে হইবে না। এত ত্র করিয়াও কিছুকাল রাখিলে তাহাদের শ্বাদের 

ও গন্ধের কিছু না কিছু তফাৎ হয় না, এ কথ। কেহ নিঃসক্কোচে বলিতে পারেন না। 

সিরাপে বাযুবদ্ধ টীনে আম সংরক্ষিত হইলে অনেক দিন ঠিক থাকে বটে কিন্ত 
তাহাতেও টাটকা আমের রসাম্বাদন ইচ্ছা মেটে না। মাটির কলসিতে মধুর 

ভিতর আম রাখিয়া দ্রিলে বহুকাল ঠিক থাকে এবং স্বাদে গন্ধে বায়ুবন্ধ টীনে 

রক্ষিত আম অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু আজকাল খাঁটি মধু মেল! ভার এবং যর্দ বা 

মেলে তাহার দাম এত অধিক যে এইরূপে আম রাখিয়া অসময়ে আম খাইবার 

সথ মেটান ধনীগণের পক্ষে ভিন্ন সম্ভব হয় না। মধুতে আস্ত আম রাখা চলে কিন্ত 
বায়ুশূন্ত টীনে আস্ত আম রাখিতে গেলে অনেক অধিক খরচ পড়ে । * 

কলিকাতা সহরে পাকা কাচ। নান। রকমের আম সারা বৎসরই . মেলে, কিন্তু 
বারমাস ল্যাংড়া, ফঙ্জলী, বোম্বাই আমের রসাম্বাদন ভাগ্যে ঘটে না। অসময়ে যে 

আম পাওয়া বায় তাহ তেমন শ্ু-তার হয় না। এই জন্য আম রক্ষায় এত চেষ্ট।। 

এদেশের কথ ছাড়িয়া দিলে যে দেশে আম পাওয়! যায় না সেই দেশেই আমেন্ন 
অধিক আদর। কীচা, পাক। বা সংরক্ষিত ককরয়। হউক সেই সকল দেশে 
আম পাঠাইতে পারিলে লাভ আছে। 

পাক। আমের সন্ব বাহির করিয়া! অসময়ের জন্য রাখিয়। দিবার প্রথ। বনুকাল 

হইতে এতদ্দেশে প্রচগিত আছে । ইহাতে অসময়ে আম খাইবার সখ অনেকাংশে 

মেটে। খাঁটি আমসত্ব, খাটি গরম ছুধে ফেলিয়া! খাইলৈ মনে হয় -পাক। টাট.ক। 
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আম দুধ বাইতোছি |. আম রক্ষার এন্ধপ সহজ ও ্ুন্দর অন্য কোন উপায় এ পর্য্যন্ত 

আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু খাটি আমসত্ব মেল! ভার, এদেশে নিভাজ্ খছি জিনিষের 

আদর বড় কেহ বুঝে না। খাঁটি জিনিষ চড়া দরে বিরুয়েও যে লাত আছে, বাজারে 

সে জিনিষের কদর যে অক্ষুপ্ণ, আশুলাঁভের জন্য এ কথা অদৃরদর্শ ব্যবসায়ীগণ 
একবারও ভাবেন না। কলিকাতায় প্রতি বর্ষে কম টাকার আমসব্ব বিক্রয় হয় না। 

এখানে দারবঙগের আমদানী তাল আমসন্ব বলিয়। টোকো। আমসত্ব বিক্রয় হুইয়া 

'খাকে। আবার আমসবের বদলে তেঁতুল-সব্, আমসন্্ব বলিয়। বিত্রয় হইতেছে। 

“পোকা পড়া, পচ! আম তেঁতুলের সহিত গুলিয়। এই অপরূপ আমনসন্থ প্রস্তত হুয়/। 

ছুর্ব,দ্ধি ব্যবসায়ীগণ ইহাতেও কেবল সন্তষ্ট হয় না, চটের উপর আমের সব ঢালিয়া 

তাহার উপর আবার পাতলা চট বিছাইয়া তাহার উপর আবার পব্ব চালিয়া খুব 
পুরু আমসত্ব প্রস্তুত করে এবং পুরু আমসত্ব বলিয়া বাজারে চড়। দরে বিক্রয় করিবার 

চেষ্ট করে। দাতদিয়া এইরূপ আমসব ছেড়া ভার, আর আমসহের দয়ে 

লোককে চট কিনিতে হয়। ভাল আমসত্ব হইলে লোকে এক টাকা সের দরে 

একিনিতেও প্রস্তুত । থাটি আমসন্ব বিদেশে রগ্ডানি হইলেও তাহার আদর নিশ্চয়ই 
হইবে । আমসত্্ব সবত্রে রাখিতে পারিলে দীর্ঘকাল ঠিক থাকিন্বে। ইহা বিদেশে 

পাঠাইতেও কোন অসুবিধা নাই। অতি সাষান্য খরচেও ইহ বিদেশে রপ্তানি 
করা যাইতে পারে । 

»পত্মাটিক 

সজীক্ষেতে উই__ 
মিঃ এগার্টন্ ভি্ট্রই ম্যাজিষ্রেট পুরী__লিখিতেছেন যে ঙাহার 

ক্ষেতটির মাটি বালি অশাশ, তার উপর উইয়ের উৎপাত আছে। তাহার মটর ও 

অন্তান্ত সব্জী' ভাল হইতেছে না এবং শিকড় উইয়ে থাইতেছে। 
উত্তরে ত্বাহাকে জানান যাইতেছে যে গোবর সার এবং পাঁকমাটি চূর্ণ ক্ষেতে 

ছড়াইতে পারিলে তবে জমিটি স্জী চাষের উপযুক্ত হইবে । কিন্তু গোবর সার 

ব্যবহারে একটু শক্কা আছে, ইহাতে উইয়ের উপদ্রব বাড়িতে পারে। গোবর 
সার বা পশুশালার সার ব্যবহার ন। করিয়! পাক মাটির সহিত কাহনিট মিশা ইয়্ 

ছড়াইলে, জমির কতফ পরিমাণে উন্নতি হইবে এবং কাইনিট ব্যবহার হেতু. উই 
নিবারিত হইবে । দশ পাউগু মাটির সহিত ৯ পাউও্ড কাইনিট বাবহার করিতে 
হুইবে। কাইনিট খর পটাস প্রধান সার। মটর, সীমের ক্ষেতে পটাস সারই 
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আখবশ্টুক-। .কাইনিট অভাবে কল। পাতা বা তামাক, পাতার টা ব্যবহার 
কৰিলে উই নিবারিত হুইবে। | 

কপিক্ষেতে গুয়ানে। সার-_ দর কিক হি কি 8 
০ গুয়ানো সার ১ পাউগ্ড বা অর্ধসের ২৭২৫টা, 

মাত্র রপিগাছে দেওয়া যায়। এক পাউও্ড সারের দাম প্রায় ॥* আনা। স্তরাং 
বড় কপি ক্ষেতে গুয়ানে। সার দিতে হইলে খরচ. অনেক পড়ে। কপিক্ষেতে 
সরিষার খৈল সর্বাপেক্ষা ভাল। খৈল পচাইয়া! ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেক 
গাছে তিন বারে প্রতি এক ছটাক হিসাবে তিন ছটাক খৈল দিলে খুব বড় 
কপি হয়। | 

কাইনিট বা জন্মান পটাস-_যুক্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্য গ্রদ্দেশ, 

বর্ধমান প্রভৃতি প্রদেশে উইয়ের উৎপাতে অনেক ফসঙ্গ নষ্ট হয়। ফলের বাগান 

করিতে হইলে উইয়ের কবল হইতে চার] গাছগুলি রক্ষা কর। এক বিষষ সমস্য 

হইয়া পড়িয়ছে। ভারতবর্ষে উই হুইতে ক্ষতি প্রতি বৎসর দশ কিবা বার: 

লক্ষ টবকার কম নহে। কিন্তু উই নিবারণের বিশেষ কোন উপায় এখানে 

চাধীগণ ব। উদ্ভান ম্যামীগণ করিতে পারে না। সম্প্রতি নিউ সাউথ 
ওয়েলসের গভর্ণমেন্ট কীটতন্ববিদধূু বলিতেছেন যে কাইনিট কিন্বা জার্মান পটাস ঘপ্দি 

সাররূপে ব্যবহার কর! যায় তাহ! হইলে উই নিবারিত হইতে পারে ।- প্রত্যেক, 

গাছ রোপণ করিবার সময় যদি মাটর সহিত এক পাউও্ড হিসাবে কাইমিট:. 

মিশাইয়। দেওয়। যায় তাহ! হইলে তাহাতে আর উই লাগিবে না। কাইনিট এক, 

প্রকার খনিজ পটাস প্রধান সার। শস্য ক্ষেত্রে অন্য সার বা যাটর সহিত 

বিঘা প্রতি ৫* হইতে ১০* পাউও কাইনিট ব্যবহার করিলেই চলে। বাজারে 

সর্বদ| কাইনিট পাওয়া যায় না। গতর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগ যদি এই কাইনিট- প্রাপ্তির 

সুবিধা করিয়! দেন তাহা. হইলে সাধারণ চাষীতে ইহার পরীক্ষা করিতে পাবে | 
কাইনিটের দাম খুব বেশী নহে, পাওয়া] যাইলে ।* আনা পাউণ্ডের অধিক হইবে 

ন।। দাম অধিক হইলেও যদি ইহ ব্যবহার করিলে ফসলের হার বাড়ে তবে তাহা 
সর্ঘঘতোভাবে কর কর্তব্য । 

বিগতবর্ধে আমরা আমাদের গোবিন্দপুর ক্ষেত্রের উই নিবারণের জন্ত কল! 

পাতার ছাই ব্যবহার করিয়াছিঙ্গাম, তাহাতে উই নিবারিত হইয়াছিল-। তামাক 

পাতার ছাই ব্যরহান্ে, আল্পও উপক্ষান্র. হইতে পারে । ২৪ পরগণায় উইয়েক: 
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চন ব্যাটা আর বট ছাদে পাটি পনি টি পি সার হি বাটা "ধারাটি হালি উট বস টিটি ছে "২ উড উস আদি হাটে বা উহ সে "ইতি এইস তি দে পহরাটি ছা রে বাটি ডাচ যা বাটি ২৩৫ তে হাটি ৯২৮ বটে ২০ হাস ০ আট ওঠ সই "হি পচ হল খু “ইরা আটে “হারান ব্হা হাচস্হাটিইুদাসরাটাস্তারর উরে হও হত অজ উতাটি জা ব্রারিস্রাশই পা "জানার হাটি ছার 

তান্বশ উৎপাত নাই, যেখানে উই অত্যন্ত অধিক সেখানে কাইনিট কিনব! ছাই 
ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা! কর! নিতাস্ত আবশ্তক । 

গত (রী ০০০ রেডি 

আলুর পরিবর্তে দেীন-__দেখিতে দেখিতে সজীর মধ্যে আলু প্রধান 

স্থান অধিকার কত্রিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী খুঁব্ধিলে আজকাল বোধ হয় এমন স্থান 
মিলিবে না যেখানে আলুর ব্যবহার নাই বা যেখানকার লোক আলু খাইতে 
ভালবাসে না। এই আলুর কিন্তু প্রতিতন্বী জুটিয়াছে। দেধীন খাইতে আলুর. 
মত সুস্থাছ ও সুঘাণ। ইহ] পৃথিবীর পূর্বদিকের দ্বীপপুঞ্জে জন্মাস্স। ইহ। আলুর 

গায় মাটির নীচে জন্মায়। চাষ খুব সহজ। নীচু গ্রলাক্জমিতেও জন্মিতে পারে। 
ইহার স্থানীয় নাম তারে! । স্থানীয় লোকে ইহা খায়। এমেরিফায় গিয়। ইহার 
নাম হইয়াছে দেবীন। সম্ভ্রান্ত সমিতির ভোজে ইহ! স্থান পাইয়াছে এবং ইহার 
স্বাদ ও গন্ধে আলুর অপেক্ষ। প্রশংসা! হইয়াছে। খুব শাদ। আলু হইলেই লোকে 

খুব পছন্দ করে, দেবীন কিন্তু নান। বর্ণের দেখিতে পাওয়। বায় এবং বর্ণটৈচিজ্র হেতু 
ইছার অধিক আদর । 

গোলাপী, লাল, ফিকে, নীল বা হরিদ্রা রঙের দেষীন সিদ্ধ বা অন্তপ্রকারে 
রন্ধন করিয়া ভোজন পারে সজ্নিত হইলে অতি মনোহর দেখাক্স। এষেরিকার 
খান্ভ-বিচারকগণ বলেন যে, দেষীন আনু অপেক্ষা! কিছুতেই কম বলকারক নহে। 

ইহার প্রচলনে আলুর চাব একেবারে উঠিয়া না যাইলেও এই নূতন সঙ্জী নিশ্চয়ই 
আমাদের মূল্যবান খাছ্যের মধ্যে স্থান পাইবে। বাঙলাদেশে জল! ভূমির অভাব 
নাই। এই জল! ভূমি হইতে যর্দি আলুর মত এই রকম একটী সজী চাষ করিয়! 
লওয়া যায় তাহা! হইলে বাঙলার চাধীগণের বিশেষ লাত হইবে । সম্ভবতঃ ইহ! 

মুখী কচু কিম্বা ওলজাতীয় কোন প্রকার সজী। আমর! এমেরিক। হইতে এই নুতন 
সজীর বিশেবতত্ব সংগ্রহ করিতে চেষ্ট1! করিতেছি । 

| গমনশীল রেলের গাড়ীর বেগ--১৯৮২৫ অন্দে ইংলগ্ডে যখন গতিশীল 

ইঞ্জিনের প্রথম হৃষ্টি হইল তখন এ ইগ্রিনগুলি ৬ মাইল পথ ১ ঘণ্টায় চলিত। 
তর পর যখন ইঞ্জিনের বেগ বাড়িল তখন ঘণ্টায় ১২ মাইল হিসাবে চালাইবার 

পরামর্শ স্থির হইল। ইছা শুনিয়! সেই সময়ের একজন রেলওয়ে সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ 

বলিয়াছিলেন যে ঘণ্টায় ১২ মাইল হিসাবে গাড়ী চালাইলে যে ভয়ানক অনর্থ 
ঘটিবে তাহ কল্পন। কর] যায় না । সেই রেলগাড়ী এখন ঘণ্টায় ৭৫ মাইল হিসাবে 
চলিতেছে এবং তাহাতে কোন অনর্থ ঘটিতেছে না। আবার এখন বিমান কল 

হুট্ম়্াছে। তাহা এখন খেলা তামাসার. মত চালান হইতেছে এবং অল্প বিস্তর 
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সুদ্ধের কার্যে লাগিতেছে। তবি্ততে বোধ হয় বিমান য যানে চড়িয়া যুদ্ধ চলিবে 

এবং এই বিমান ধানের সাহায্যে খুব সম্ভায় দেশ দেশাভ্তরে বাতায়ত হইবে। 

জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। ক্রমশঃ লোকের জ্ঞান বাড়িতেছে এবং অদ্য যাহ! 

অসম্ভব কাল তাহ। লম্ভব হইতেছে। 

পক ৯৯ 

ধাতুর ক্ষয়__অনেক ধাতুতে যেমন বাহিরের হাওয়া লাগিয়া মরিচ! ধরে 
ও ক্ষয় হয় সীলাতে পেরপ ধরে ন1। এই কারণে পদক (11০9, পুষ্পাধার 
ব। দীপাধার কেবল সীসায় তৈয়ারি না হইলেও তাহাতে অল্প বিস্তর সীপার ভাজ 

দেওয়া থাকে । এই সকল পদ্কাদি, এমন কি বিশুদ্ধ সীসাঁও কালে ধবংশ হইবে। 

সীসাতে কিন্ত মরিচা ধরে ন! তবে কেন ক্ষয় হয়। বহু পরীক্ষা ও অনুসন্ধানে জানা! 

গিয়াছে যে সীসক খন মাটির তিতর ছিল তখন তাহার তিতর লবণাক্ত ধুলিকণ! 

প্রবেশ করিয়াছিল ; এই পদার্বগুলি পরমাণুবৎ হইলেও তবিস্ততে ইহার! সীসকের 
ধবংশের কারণ হয়। উত্ভিদ ও জীবদ্ধেহ যেষন জীবাণু দ্বার] ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, ইহারাও 
সীসক ধাতুতে মেইরূপ জীবাধুর মত কাধ্য করে। জগতের কোন বস্তই ধ্বংশকারী 
পদার্থের আক্রমণ হইতে রক্ষ। পাইতে পারে ন!। | 

পেপসিন্__ পাকস্থলীতে খাগ্যের সহিত পিত্ত, অন্ন প্রভৃতি কয়েকটি রস 
মিশ্রিত হইয়। খাগ্ভবস্তর পরিপাক হয়। পেপসিন্ এই পরিপাচক রসের মধ্যে 
একট] রস। ঘাহার হজম শক্তি কম হইয়াছে তাহাকে পেপসিন খাওয়াইলে 

তাহার হজম শক্তি বাড়ে। পেপমিন্ জন্তদিগের পাকস্থলী হইতে সংগ্রহ কর! 
হয়। পেপসিনে যে কার্য হয়, পেঁপের আটায় সেই কার্য হইতে পারে। পেঁপের 
আঠ1 সুবাসানে গুলিয়া ওধধ রূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে । আধ পাকা পেঁপে 

খাইলে এই জন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয়। কাঁচপেঁপের ব্যঞ্জন খাইলে, অগ্রিমান্দ্য 
আরোগ্য হয়। | 

ছুরি কাচি চকচকে রাখিবার উপায়-___ছুরী, কাচি ব্যবহার না করিয়! 

তুলিয়৷ বাখিলে তাহাতে মরিচা ধরে। কিন্তু ঘি ছুরী কিন্বা কাচ ব্যবহারোন্ 

পর বাখিয়। দিবার সময় চকচকে করিয়। সাফ, করিয়। রাখা যায় বাসে গুলি নরম 

বন্তরথও দিয়! পু'ছিয়] শুষ্ক কর! হম্ম এবং পরে ছাই দিয় ঘখিয়া, ঝাড়িয়া ব্রাউন 
কাগজে ুড়িয়। দীর্ঘকাল ব্যবহার ন। করিয়! রাখিয়া দিলে তাহাতে মবিচ। ধরিবে না 

ও চকচকে থাকিবে। ০০১ ০ 

৩২ 

পা সক হা সা সি ত ঢা অজ ২১৫ ৬০ ৮০ সতী জি 
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সুপার ফস্ফেট অব. লাইম্ বা বোন, স্থপার_ হাড়ের গাঁড় সল্- 
ফিউরিক এসিডের সঙ্গে মিশ্রণে উত্ত পদার্থ প্রস্তত করা হয়। ১০ সের সুপার 

ফসফেট প্রস্তুত করিতে হইলে ৭ সের হাড়ের গুড়া এবং ৩ সের সল্ফিউরিক এসিড 
আবশ্তক | উহাকে জলের সহিত মিশাইতে পার যায়। এইজন্য ইহ উত্তম সার 
বলিয়! পরিগণিত। খথান্ত, ইক্ষু, আলু প্রভৃতির চাষে ইহ বিশেষ ফলদায়ক। 
ইহ। বিঘ। প্রতি ২।* মণ অথব! ৩ মণ পর্য্যস্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। সুপার 
ফস্ফেট অব. লাইম্ উত্তম সার হইলেও ইহা সাধারণ কৃষকদের পক্ষে সুবিধাজনক 
নহে। কারণ উহাতে বিস্তর ব্যয় হয় এবং হাড়ের গু'ড়াও সহজে পাওয়৷ যায় 

না। সাধারণ হাড়ের সার প্রয়োগে তাদৃশ আশু ফল পাওয়৷ যায় না, 
কিন্ত & পরিমিত অপর সারে (খৈল, গোময় প্রভৃতিতে ) উহ অপেক্ষা শিত্র 

অধিক ফল লাভ হয়। 

' - "আলু ক্ষেতে জল- আলুর খন্দে প্রচুর জল সেচনের ঘআবশ্ক হয়। 
আলুর জমি বেশ সরস থাকিলে তবে আলু ভাল জন্মায়। আলু রোপণের সময় 
হইতে ভিন চাদে অর্থাৎ ছুই মাসের মধ্যে আলুর ফসল ঠতয়ারি হইয়। যায়, এই ছুই 
মাসের তিতর দুইবার আবশ্তক বোধ হইলে তিন বার জল সেচনের আবশুক হয়। 
ক্ষেতের চৌক1 ব। পটি ডুবাইয়। জল দেওয়! কর্তব্য। জলাতাব হইলে আলুর ফলন 
কম হয়। 

গৌরপুর পরীক্ষাক্ষেত্রে আলুক্ষেতে জল দেওয়ায় উপযোগিত৷ সমন্ধে পরীক্ষ! 
হইয়াছিল, আমর! নিয়ে তাহ! দেখাইতেছি__ 

এক একর  জমিতে-_-উৎপন্ন আলু- বিনা সেচনে-_-১১৯।* মণ-_হুইবার জল 

সেচনে-_-১৯৩॥* মণ_ জল দিবার খরচ-_-৪৫২ টাকা। জল অনেক নিয়ে ছিল, 
তাহাতেই এত অধিক খরচ হইয়াছে, ছুইবারে তবে জল ক্ষেতে উঠিয়াছে। 
দোনীঘারা সেচনের কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল-_ জল-নালাতে জল চালাইয়। ক্ষেত 

'ভিজান হইয়াছে। খরচ অধিক হইলেও জলসেচনের জন্য ৭৪.০ মণ আলু অধিক 

'জন্মিয়াছে। আলুর যণ ২॥* টাক হিসাবে ধরিলে অতিরিক্ত খরচবাদে ১৪৪২ টাক! 

অধিক লাভ হুইয়াছে। 



*ম সংখ্যা । ] সংবাদ | ২৫১: 

কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে দারিক্র নিবারণ__হুলাণ্ডে স সক্ষম লবলকার ব্যক্তি 

ঘাহাতে ভিক্ষাবৃত্তি করিতে না পায় সরকার হইতে এরূপ বন্দোবস্ত 
আছে। তথ,য় দরিদ্রদের চাধবাসের জন্স অনেক জমি আছে। দরিদ্র 

বেকার লোক অন্য কোন কাজ কর না পাইলে এই স্থানে গ্রেরিত হয় 
এখানে তাহাকে কৃষিকাধ্য শিক্ষ। দেওয়। হয়, তাহার পর তাহার নিজের 

চাষবাসের জন্য কতকট। জমি তাহাকে স্বল্প-হারে ইজারা দেওয়! হয়, এইরূপে সে 
ক্রমশঃ নিন্ম ও পরের গলগ্রহ হইতে একজন উপায়ী কৃষক হইয! এ । আমাদের 

দেশে এইরূপ একট! বন্দোবস্ত হইলে মন্দ হয় না। | 

ইংলগ্ডের যুক্তি ফৌজ শুধু দরিদ্রের মধ্যে ধর্ম ও নীতি প্রচার করিক। নিরম্ত 
নহেন, তাহার] দরিদ্র ব্যক্তিদিপের ভরশপোবণের উপায় জন্য স্থানে স্থানে কবিক্ষেত্র 

স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র হইতে উপার্জন করিতে শিবিষ্ন! 

বহুসংখ্যক লোক আলস্য ও পাপের পথ হইতে মুক্তিলাত করে। এ বিক্ষে 

বুক্তিফৌজ নাষের স্ার্থকত। আছে। 

ময়মনসিংহ জিলায় শঠির চাষ-_প্রতি বৎলর এখানে ৫'৬ হাজার বিঃ 
জমিতে স্বতঃই শঠিগাছ জন্মিতেছে আবার যথারীতি বন্ধিত হইয়া, মরিয়! 

খাইতেছে। নীচের কন্দগুলিও মাটীতে জন্দিয়া, প্রতি বৎসরই মাটী হইয়। 

যাইতেছে! বিদ্ব। প্রতি দশ যণ করিয়া ধরিলেও, সমুদয় শঠির মূলের পরিমাণ 
৬৯,০০০ মণহইবে। এই ৬*,*০* মণ মুলে, অন্ততঃ, ৫*** মণ পালো প্রস্তত 
হইতে পারে। কপিকাতার বাজারে শঠির উৎকৃষ্ট পালোর মুগ্য ২৫৯-৩০৯ টাক। 
পর্য্যন্ত হয়। সময় সময় আমদানী ন। হইলে, ইহ! অপেক্ষাও দর বেনী হইয়। 

থাকে। প্রতি মণ ২*২ টাকা করিয়া ধরিলেও, উক্ত পাঁচ হাজাব্র মণ শঠির 
পালোর মূল্য এক লক্ষ টাক। হইবে। এই লক্ষ টাকার জিনিষ প্রতি বৎসরই, 
মাটীর নীচে থাকিয়া মাটিতেই পরিণত হইয়া যাইতেছে । ময়মনসিংহ জিলায় 

শঠির পালে! প্রস্তত শিক্ষ। দিতে পারিলে, এই লক্ষ টাকার জিনিষ বৃথ! নই হয় ন3। 
উত্তর বঙ্গের নান। স্বানেও শঠিগাছ গুলি বৃথাই নঙঁ হইত; কিন্তু তাহা হইত পালে। 

প্রস্তুত করতঃ, কপিকাতায় রগ্ানি করিতে শিখিয়া, এস্বানের বহু প্ররিবারেরই 

ধনাথমের একট! নুতন উপময় হইয়ধছে। 
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 শুঠি (শু ) আদা 

শ্লশশীভূবণ সরকার কর্তৃক সংক্ষপিত। 

২. * শুষ্ক আদারই লামাত্তর শুনি আয়ুব্বেদে ইহার পর্ধ্যাংয় বিশ্বতৈবজ, মহোৌষধঃ 

শৃঙ্গবের প্রভৃতি নাম দেখ! যায়; বপ্তত ইহার গুপকারিতা এত অধিক যে অধিকাংশ 

ওষধে ইহার প্রয়োগ হইয়। থাকে ; এলোপ্যাথিক ও হাকিমীতেও ইহার গুচুর 
ব্যবৃহার হয়। ফারপী ও আরবিতে ইহার নাম পিঞ্সিবিল, সম্ভবতঃ ইহা শৃঙ্গবের 
শবঝেরই অপতভ্রংশ। এসিয় মহাদেশের আ্ববত্ত্র ইহা। জন্মায়! থাকে । হিমালয়ের, 

৪1৫ হাজার ফিট উচ্চ ভূভাগ হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্রই অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয় 7, 

বঙ্গদেশের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, যশোহর প্রভৃতি 

জিলায় ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্রাজের শার্ণদ 

(91197724 ) ্িলাজাত শু'ঁঠ অতি উৎকৃষ্ট ও অধিকতর মূল্যে বিক্রয় হয়। .ইহার 
আদি জন্মস্থান কোথায় নির্দেশ কর। কঠিন, কাহারও মতে চীনদেশ ইহার জন্মস্থান ; 

শুনা-ন্বায় ববদ্ীপে (আধুনিক নাম জাভ| ০: ) শৃঙ্গবেরপুর নামে এক পুরাতন 
নগর আছে সম্ভবতঃ ইহ হ্টতে শৃঙ্গবের নাম উৎপন্ন হইয়! থাকিবে এবং জাভাই 

ইহার জন্মস্থান। কেহ কেহ মালায় উপদ্বীপের রাজধানী শিঙ্গারপুর (3117171)000 ) | 

হইতে শৃঙ্গবের নাম উত্পনন হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করেন। যাহ! হউক এ 

সকল প্রমাণদৃষ্টে ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান নয় বলিয়াই বোধ হয়। কথিত 
আছে ফ্রানসিঙ্কে। ভি মেগ্ডোজা “17107001560 05 $10061017” নামক জনৈক 

স্পেনীয় পূর্ববাঞ্চল হইতে ইহ সংগ্রহ করিয়া আমেরিকা ও জ্যামেকাতে সব্বপ্রথম: 
চাধ প্রবসন্তিত করেন। পঞ্জাবে ও উত্তরপশ্চিমের স্থানে স্থানে আট হইতে 
বার আন “পর্য্যন্ত সের দরে শুদ্ধ আদাই বিরুয় হয়, স্থতরাং ইহ] মূল্যবান ও ইহার 
প্রভৃত প্রয়োজন বলিয়া! ইহার চাষ বিশেষ লাতজনক। পাটের চাষে লাত 
আছে সত্য, কিন্তু পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক? শুঠ পিপুল প্রভৃতির চাসে পরিশ্রম 
অল্প অথচ লাভ প্রচুর। বিলাতের বাজারে ১ হন্দর (প্রায় ৫৬ সের )জামেক। 
গুঠের মূল্য ৫1৬০ শিলিং। পুর্বে ইহা ১৮০ শিলিং পর্য্যস্ত দরে বিক্রয় হইত। 
জামেকার শুট সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বছুণূল্য হইলেও পরিমাণে অধিক উৎপন্ন, ৰ 
হর না, এ জন্য বিলাতের বাজারে তারতবধাঁয় গুঠের আদর ও আমদানী 

অধিক। 
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নিয় ভূমি, জলা, কষ্করনই্গর! নিতাস্ত' এটেল মৃত্তিকাঁতে পুঠ আদৌ জন্মে। না? 

তথ্ব্যতীত সকল প্রকার ভূমিতে উৎপন্ন হইলেও, কিছু এটেল মাটিরভাগ অধিক, উচ্চ 

ও সরস দোয়শস মুত্তিক। ইহার জর্বাপেক্ষ। উপযোগী । জঙ্গল কাটিয়। যে ভূমির নূতন: 

পত্তন হইতেছে তাহাতেও ইহ! সুন্দর জন্মে। ইহার চাসে প্রভূত জলের আবশ্তক 

হয়। এ জন্য ভূমি সরস ও সচ্ছিদ্র ( ৮০1] 0117)01 ) মনোনীত করিতে হইবে ॥ 

ইতর বৈশাখ মাসে হলদ্বার! ভূমি ৫1৬ বার গভীর কর্ষণ ও চর্ণ করত তদবস্থায়্ 

রাখিয়। বৈশাখের শেষ বরাবর -আর একটী বৃষ্টিপাত হইলে, পুনরায় কর্ষণ ও মই 

দিয়! সমতল করিতে হইবে, ইহার পর আর কর্ষণের আবশ্টক করে না, আদার: 

ভূমি ১ হস্ত তিন পোয়া গতীর কর্ষিত ও সুপ চুর্ণিত হওয়া বিধেয়। অনেকের মনে 

করেন ইহার চাষে সার দেওয়! উচিত নহে; হলদ্বার। মৃত্তিকা উত্তমরূপ বিপর্যস্ত 

হইলেই হইল, কিন্তু- এরূপ করিলে ফগ্গন অল্প হয়, এইপন্য বিঘাপ্রতি ৩০1৪* মণ. 
শুফ ও পচা গোময় সার দ্বিতে হইবে । ভূমিতে প্রথমবার হলকর্ষণ করত সার: 

ছিটাইয়া। পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিলে সার মুৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়া 

উত্ভিদের সগ্য পোষণোপযোগী হইয়া থাকে । বর্ধার অতিরিক্ত জল নির্গমনের জন্থা" 

ক্ষেঞ্টী একদিকে উচ্চ অপরদিকে কিছু নিয় এইরূপ ঢালুভাবে প্রস্তুত করিতে 

হইবে, নতৃব! অধিক জল সঞ্চিত হইলে আদ! পচিয়া যাইবে । গাছ জলবস৷ জমিতে 

বিশেষ জোর করে না। ” 

যে আদ। ৫:৬ মাস কাল মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত আছে, বীজের নিমিত্ত টি 

ব্যবহার কর! উচিত; পুর্ব হইতে উত্তোলিত বাজারে বাত শুষ্ক আদ'র ভাল, 

কল! (1১০1) ) বাহির হয় না। বীজের নিমিত্ত সংগৃহীত বাজারে আদ। ২।৩ ইঞ্চ' 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ থণ্ডে কাটিয়। রোপণের ১৫ কিন্বা ২০ দিবস পূর্বে আদ্র অথচ অন্ধকারময়; 

স্থানে পোযষ়ালচাপ। দিয়৷ রাখিতে হইবে অথবা স্বপ্ন গভীর খাদমধ্যে ছুই ইঞ্চ আন্দাজ' 

ছাই ছিটাইয়া তদ্ছপরি ৩ ইঞ্চ দলভাবে আদ! খণ্ড সকল রাখিয়। পুনরায় ছাই ও, 

পোয়াল চাপ! দরিয়া, উপযুর্যপরি যতক্ষণ না খাদ পুর্ণ হয় এইভাবে সাল্লাইয়া॥ 

সর্বোপরি পোয়াল চাপ! দ্িয়। কোন আবরণ দিতে হইবে । ১ অথব1 %৫ দ্িবসেব্, 

মধ্যে আদার খণ্ড সমূহ হইতে ১৯ বা আধ ইঞ্চ পরিমাণ নুতন কল! বাহির হইলেই 
ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। ক্ষেত্র হইতে সদ্য উত্তোলিত আদায় এ সকল 
প্রক্রিয়। করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । 

জ্যেষ্ঠ মাস বরাবর একটী বৃষ্টি হইলে সমস্ত ক্ষেতে কোদাল দ্বার] দীর্ঘ পংক্তিবন্ধ- 

ভাবে ১ হস্ত অন্তর ৫1৬ ইঞ্চ গভীর নাল। কাটিয়। তন্মধ্যে ২ বিঘত অন্তর আদ। 

থণ্ড বসাইয়৷ ঘৃত্তিক চাপ! দ্দিতে হইবে, অনেকে অর্থ হস্ত তিন পোয়। অস্তর দাড়া 

বাধিয়! থাকে কিন্তু তাহাতে বায়ু চলাচল রোধবশতঃ ফলন অল্প হয়। গাছ বাহির 
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হইয়া যেমন তেজ করিতে থাকিবে, তেমনি হুরিজ্রার দীড়া বাধার মত উভয় 
পুংক্তি মধ্যস্থ মৃত্তিকা কোদ্দাল দ্বার! কাটিয়া গাছের গোড়ায় সরাইয়া দিতে" 

হইবে, ইহাতে বর্ধার অতিরিক্ত জল নির্গমেরও স্ুবিধ। হয়। বর্ষায় বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব 

অল্প হইলে নালার মুখগলি বদ্ধ করিয়। দ্বেওয়া উচিত, কারণ এই মুলজ উত্তিদ 
অতিরিক্ত জলে যেমন পচিয় যায় আবার অল্প জলেও সেইরূপ আদৌ বৃদ্ধি' পায় 
স1। কোথায়ও কোথাও বড় বড় আনি না বাধিয়! ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে 

বিভক্ত করতঃ আলি বাধিয়! দেয়, ইহাতে ক্ষেত্রের সমস্ত 'জল খণ্ডে খণ্ডে বাধা 

প্রান্ত হওয়ায় একেবারে বাহির হইবার সুবিধা পায় না, শোধিত হইয়া বহু 

বিলম্বে অতিরিক্ত জল বহির্গত হয় । হরিদ্র। সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থণ্ডেই 
ক্াপিত হইতে দেখ! ধায়, কিন্তু শেষোক্ত প্রণালী মত আদা! অতি সুন্দর ও 
অপর্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে । বর্ধার জলে গাছ সতেজ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এ 
সময়ে মধ্যে মধ্যে নিড়ানী ঘ্বারা জঙ্গল পরিফার করা এবং আইল 

মেয়ামত ও গাছের গোড়ায় মাটী ধরান তিন্ন অন্য কোন পাইটের আবশ্তক 
হয় ন|। ূ ৰ 
ভূমি অত্যন্ত উর্বর ও উত্তমরূপ প্রস্তত হইলে তবে আহখিনের মধ্যেই সমস্ত 

ক্ষেক্রটী ১1 দেড় কিন্বা ২ হস্ত উচ্চ গাছে পরিপূর্ণ হইয়! যায়, মৃত্তিক। প্রায় দৃষ্টিগোচর 

হয় না। এই সময়ে আর একবার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নিড়াইয়া। দিতে পারিলে 
আদার নৃতন ও কোমল কন্দগুলি (11775910198 ) মাটি আল্গ। পাইয়া ও বায়ুর 

অভ্যন্তর প্রবেশ হেতু আকারে বৃহত্তর ও স্ুপুষ্ট হইয়। থাকে । আদ! স্ুপুষ্ট ও 

পরিমাণে অধিক জন্মিলে অনেক সময় ক্ষেত্রের দাড়ার মৃত্তিকা অল বিস্তর 

কাটিয়া! যায় । পৌষ মাঘ বরাবর শতের প্রকোপে গাছ শুক হইয়। আইসে, শর 

লময়ে আরও কিছুকাল অপেক্ষ। করিয়। অর্থাৎ পাতাগুলি ঝরিয়৷ যাইবার দশ, বার 

দিবস পরে কোদাল দ্বার। দাড়া গুলি ভাঙ্গিয়া আদ] বাহির করিয়। লইতে হইবে। 
যাদ্রাজের অন্তর্গত শার্ণৰ জিলায় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উতৎকষ্ট শু 

উৎপন্ন হয়। এই জিলার ভূমি স্বভাবতঃই আদার চাসের উপযোগী ও 

এখানকার মপলার। চক্র বৈশাখ মাসে ভূমি প্রস্তত করে। তত্পরে ৮১৫৯॥ 

ছাত চৌক। প্রস্তত করিয়া হাহার মধ্যে ৯ ইঞ্চ অন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত 
কাটিম্থা সার বিশাইক্কা। দেয়, পরে টদ্ঘাষ্ঠের প্রথম বর্ষণ হইলে ভুমি হইতে মুল 

সকল উঠাইয়া ছুই 'ইঞ্জ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র খণ্ডে কর্তন করিয়া এক একটি গর্ভে রোপণ 

কথ্িয়। মৃত্তিক। চাপ। দিয়া তদুপরি কোন গাছের কাচা পাতা স্কুলভাবে আবরণ 

জি গ্রাকে। ইছাতে পাতাগুলি, অল্পদিনের মধ্যে পচিক্! সারের কাধ্য করে । এই: 
বিশেষ্গাণন্ভীয় বৃক্ষপত্র প্র জিলাতেই পাওয়1 যায় এতঘ্বযতীত অন্ত কোন বক্ষপ্র 
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সারের জন্য ব্যবহার করিলে কীট জিয়া ক্ষেত্রের ফসল ন্ট করিতে পারে বলির 
ব্যবহার হয় না। শার্ণদের আদার চাষের এইটুকুই বিশেষত্ব, অবশেছে শুট 

প্রস্তুত পর্য্যস্ত অপরাপর সমস্ত পাইট ও প্রণালী অন্ত দেশের মত। 
শু'ঠ প্রস্তত-_উত্তোলিত আদ! জলে ধৌত করতঃ ছুরিক। দ্বারা শিকড় ও ত্বকতাগ, 

উত্তমরূপ টাচিয়। পুনরায় একখানি শণ নির্মিত চটের উপর মাজিয়। ঘসিয়। অবশেষে 

নির্মল জলে পুনঃপুনঃ ধৌত করিয়া প্রথর রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিতে হুইবে। 
শুঠের অভ্যন্তর ভাগ শ্বেতবর্ণ চূর্ণ পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে; একটু ঘত্বপূর্ব্বক 

স্থপুষ্ট আদার উপরকার ত্বকভাগ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া ফেলিলে উহ] দিব্য শ্বেতবর্ণ 

ধারণ করে ও ত্বক্ কুঞ্চিত হইবার অবকাশ পায় না। বিশেষতঃ জল যত নির্দন 
হইবে এবং পুনঃপুনঃ যত পরিষ্ষাররূপে ধৌত করা যাইবে শ্ত'ঠ ততই গুভ্রবর্ণ 
হইয়। থাকে। মেঘাবৃত দ্িবসে ব। রাত্রে অনাবৃত অবস্থায় শিশিরে ফেলিয়। রাখিলে 

শঠ খারাপ হর ও বর্ণের মালিন্ত ঘটে, এজন্য দ্রিবাভাগে প্রথর রৌড্রে গুফ করতঃ 
রাত্রে উঠাইয়! রাখিতে হইবে। এইরূপে সপ্তাহকাল মধ্যে শুফ হইবার পর 
ইহাকে আর একবার উপর মাজিয়া ঘসিয়! ধৌত, পরিষ্কৃত ও শুষ্ক করিয়া লওয়! 
আবশ্তক। অতঃপর বস্তাবন্দী ছই মাসকাল ঘরে রাখিয়া! পরে বাজারে বিক্রয়ার্থ 

প্রেরণ কর। যাইতে পারে । শুঠের মধ্যে যে গুলি অপুষ্ট ও হাল্কা এবং যাহ! 

অনেক দিবস অযত্বে রক্ষিত হয় তাহ। শীঘ্রই কীটাক্রাস্ত হইয়া পড়ে, এ জন্ত বিশেধ 
যত্ের সহিত শু'ঠ বস্তাবন্দী করিতে হইবে । শুঁঠ যত ভাল শুফ, মণ ও পরিষ্কার 

শ্বেতবর্ণ হইবে মুল্যও তদনুযায়ী অধিক হুইবে। দেখাও ঘায় মৃত্তিক। ও চাসের 
তদ্বিরের অপেক্ষা এই প্রস্তত প্রপালীর তারতম্যে শু'ঠের মূল্যের হাস বৃদ্ধি হইয়! 
থাকে । বিঘাপ্রতি চারি ছইতে ছয় মণ পর্য্যস্ত শুঠ উৎপন্ন হইতে দেখ! বায়। 

জামেকাতে বিশেষ যত্বে রৌপিত ক্ষেতে একর গ্রতি ২*** পাউগড ফলন হয় এক্সপ 

গশুন। গিয়াছে । 

স্ুপক্ক আদ। ভূমি হইতে উঠাইয়া উষ্ণজলে সিদ্ধ করতঃ বৌদ্রে শুফ করিলে 
উহু। কৃষ্ণবর্ণ হয় ; কিন্ত উপরকার ত্বকতাগ চাচিয়! জলে ধৌত করতঃ শুষ্ক করিলে 

শ্বেতবর্ণ ধারণ করে । ইহাই যুক্তিযুক্ত; কারণ অনেক উত্তিদবিৎ শ্বেত ও রুষ্তেদে 

আদ! ছুই জাতীয় উল্লেখ করিয়াছেন । এদেশে ষে শু'ঠ উৎপন্ন হয় তাহ! প্রায়ই 

মেটে, শাদাটে বর্ণের, কর্কশ ও কুঞ্চিগাত্র অর্থাৎ ত্বকভাব ভালরপ পরিষ্কত ন৷ 

হওস্বায় এবড়ো। থেবড়ো। চুর্ণ করিলে অতি তীত্র অথচ মনোহর ওঁবধিগন্ছি 
ঈষৎ পীত শ্বেতবর্ণ চুর্ণ পদার্থ পাওয়! যায়। সাধারণতঃ বাজারে ইহ! ১৫ হইতে 
২৫ টাক] মণ দরে বিক্রয় হয়। নেপালের অন্তর্গত তৈলিহা, বুটোল, তানসেন 

এবং গোরথপুরের বাহাছুরগঞ্জ, তুলসীপুর, নৈপালগঞ্জ প্প্রভৃতি স্থানে হিমালয়জাত 



২৫৬ কৃষক- অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ 1 ১২শ খু 
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এক প্রকার জর্দ। রঙের শুঁঠের আমদানা দেখ। যায়, ইহা! অত্যন্ত মলিন; 
কুঞ্চিতগাত্র, কর্কশ ও অপেক্ষাকৃত হীনগণবিশিষ্ট, বাজারে ইহা ৬২ টাক! [অথবা 
অথব বড় বেশী হয় তবে ৮২ টাক। মণ দরে বিক্রয়। 

উরি মি 

বাগানের মানিক কাধ্য | 

পৌষ মাস। 
_ সজী বাগান।--বিলাতী শাক্-সজজী বীজবপনকার্ধ্য গত মাসেই শেষ হইয়] 
গিয়াছে । কোন কোন 'উদ্ভানপালক এমাসেও পারঙী (19) বপন করিয়া 

সফলকাম হইয়াছে । কেবল বীজ বোন। কেন, কপি প্রভৃতি চার। নাড়িয়া ক্ষেত্রে 
বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্তক মত জল 
দিবার জন্য মালিকের সতক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি 

প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়৷ থাকে, তবে কতকগুলি তুলিক্না ফেলিয়৷ ক্ষেত 
পাতলা করিয়া দিতে হইবে । আগে বসান জলঘ্দি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়ি! 
দিতে হইবে । গোড়া খুঁড়িয়। এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে 
পারিলে কপি বড় হয়। 
_. ক্কবি-ক্ষেত্র। আলুর গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাধিয়৷ দিতে 
হুইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে । এই সময় কিন্ত 
ফদল কোদ।লি দ্বার উঠাইয়! না ফেলিয়া যতদ্দিন গাছ বাচিয়৷ থাকে ততদিন. 

'অপেক্ষ! করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বার। খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া 

লওয়! যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাভে মটরের মত আলুগু্লি 
ব্াখিয়। বাকি গুলি তুলিয়৷ লওয়৷ বাইতে পারে। আলু তুপিয়া, পরে গোড়। 

বাখিয়। দিবে । ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেঞ্জে বাড়িতে থাকে । গালু ক্ষেত্রে 

গমাসে. ছুই একবার আবশ্তক মত জল. দেওয়া আবশ্তক। মটর, মন্ুর, যুগ 

প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেশপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া! এই : 
সময় আবস্াক | 
.. তরমুজ, খরমু্, চৈতে বেগুন, চৈতে শপা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের রর 

উপযুক্ত.সময়। 
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কষি, শিল্প, নংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র । 

দ্বাদশ খণ্ড ৯ম সংখ্যা । 

সম্পাদক- শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্। 

০সীনস১ ৯৩৯ & 

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার স্রীট, ইত্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসয়েসন হইতে 

ত্ীযুক্ত শশীভৃষণ।মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, দি মিলার প্রিষ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে 
০, শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বার! যুদ্রিত। 

/ 
17181 প্ 

সে ক্স্প্্থস্প৮০০ 
প্রি 

রি 

[রি ॥ ॥ ১০:১১... 

পু চিউরদি 2 
৭ রিনি |. ও গণ পপ চা এপ 



 ফুলশয্যায় সুরমা । 
'আবার বিবাহের সময় আসিতেছে । আবার 

বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি 

সমহ্থত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দরক্ষণ আসিতেছে। 

মনে রাখিবেন, বিবাহের তত্বে, বর-ক নের ব্যব- 

হারের জন্য, ফুলশষ্যার দিনে সবরমার বড়ই প্রয়ো- 

জন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মাহলার। 

আম। ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম 

হইবে ।'খআুরমার” স্ুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতী 

দৌরত গৃহকক্ষে কুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্ধেযই 
 খ্আুরমার” প্রচলন | বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ 

॥* ব্যয়ে অনেক কূলমহিলার অঙ্গরাগ হইতেপারে। 

বড় এক শিশির মূল্য ॥* | মাশুলাদি।১০। 

তিন শিশির যুল্য ২২। মাশুলাদি /* আন] । 

সৌমবলী-কষায়। - 
আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে*সকলপ্রকার 

. থাত, উপদংশ, সর্বপ্রকার চর্মরোগ, পারা-বিকৃতি, 

ও যাবতীয় ছুষ্ক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয় । অধি- 

কন্ত ইহ। সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ধল্য ও 

কশত। প্রভৃতি দুরীভূত হইয়া শরীর হাষ্টপুক্ট এবং 

গ্রফুল্প হয়। ইহার ন্যায় গারা-দোষ নাশক ও রক্ত- 

পরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিলাতী সালসা 

অপেক্ষা ইহ! অধিক উপকারী । ইহ সকল খতুতেই 

বালক-বন্ধ-বনিতাগণ নির্ধিদ্ে সেবন করিতে 

পারেন? সেবনের কোনরূপ বাধাবাধি নিয়ম নাই। 
এক শিশির মূল্য ১।* টাকা) মাস্ুলাদি।৩* আনা। 

অন্পিত্তান্তক চূর্ণ । 
পাকযস্ত্রের বিকৃতি হইলে, ভুক্তদ্রব্যের সম্যক 

পরিপাক হয় না। তাহ। হইতেই অযনরোগ জন্মায়। 

ইহাতে বুকজাল!, পেটফাপা, অক্রোগ্ায়, কোষ্ঠ- 
কাঠি, (স্থলবিশেষে উদরামুয় ) প্রস্াতি উপসর্গ 
উপস্থিত হইয়। থাকে । আমাদের “অস্পিত্ান্তক চুর্ণ* 

সেবনে অল্পসময়ে নির্দোষরূপে এই সকল উপসর্গ | 

বিদুরিত হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয়, আহারে রুচি 

জন্মে এবং সহজে পরিপাক হয়। মীহারা সতত 
উক্ত রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাহারা আমাদের এই 
ওধধ একবার পরীক্ষ। করিয়। দেখুন। 

মুল্য প্রতি শিশি ১২) মাশুলাদি।/* আন]। 

 সর্ষোৎকু্ট ত্বদেশী এসেন্স । 
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হা 4752155 তত ০ ৭ ০ করিত ও ১৮72১ ন্ ৪5 

টি - ১ এ - রে প্র 222 টি এ 

হা 
৪ 

পা 

১ ন্ 

বকুল ।-_আামাদের বকুলের সৌরভ টাটকা 

বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর । 
| 

দ দিল অব রৌজ।-_ 
ইহার সৌরভ কেমন, তাহ! 
বলিয়। বুঝাইবার নহে । বস্ততঃ 

ইহা একটী অপুর্ব ও অতুলনীয় 

সামগ্রী। 

গোলাপসার ।- নাম- 

মাত্রেই ইহার গুণের পরিচয় 

পাওয়া যায়। 

বঙ্গমাত। ।-___বাঙ্গালীর 

“ব্গমাতা”- সমস্ত বাঙগানার 

৯ গোৌরবস্বরূপ । 

খস্খস্।- প্রথম গ্রীষ্মের দিনে খস্ধসের মত | 

এমন আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই। 

গন্ধরাজ | সত্য সত্যই ইহা রাজতোগ্য 

সৌরতসার। 

পারিজাত ।--এ ষেন সত্য 

সৌরতে বিভোর করে। 

মক্ক-জেসমিন 1-মিলিত নামই 

মিলনের মধুরত। প্রকাশ করিতেছে। 

প্রত্যেক পুপ্পসার বড় এক শিশি ১২ এক 

টাকা । মাঝারি ৮* বার আনী। ছোট 1৬০ 

সাত আনা । প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহারের জন্য 

একত্র বড় তিন শিশি ২।* আড়াই টাকা । মাঝারি 

তিন শিশি ২২ ছুই টাকা । ছোট তিন শি
শি ১০ 

পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের 

ল্যাভেগাব ওয়াটার এক শিশি ৮* বার আন, 

ডাকমাঞুল 1১০ সাত আনা। অডিকলোন ১ শিশি 

॥* আট আনা। মাশুলাদি 1/* পাঁচ আন।। 

আমাদের অটে ডি রোজ, অটো অব. নিরোলী, 

অটে। অব. মতিয়া! ও অটো। অব থস্ধস্ অতি 

উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১২ এক টাকা। 

ডজন ১০২ দশ টাক! । 

মিল্ক অব রোজ 1- ইহার মনোরম গন্ধ 

জগতে অতুলনীয়। মূল্য বড় শিশি ॥* আট আনা, 

সত্যই স্ব্গায় 

ইহার 

মাশুলাদি ।/০ পাচ আনা। 

ৰ রোগীগণ গথ স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমার। অতি যত্রপহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা! গাঠাইয় থাকি 

ব্যবস্থ। ও উত্তরের জন্ত অর্ধ অনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন। 

এস, পি, জেন এও কোম্পানী । 
ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্। 



৬৫ কষব। 
সজীপজ্জ % 

চি দ্র ১৩১৮ সাল । 
আসতে 

[ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক 

সরকারী কৃষি সংবাদ... 

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ 

রং 
- 

€-2. পদ নিন 

তামাকবীজ-_টঢুকুটের উপধুদ্ত হাঙান। 
ও স্থুমাত্র, নঠের উপযুক্ত ষ্টারলিং তামাক প্রতি 
তোল! ১২ দেণা তামাক তোনা ॥৭। 

মূল! _বোশাই লাল বড় উৎ: তোলা।ৎ 
পাউও বা অর্ধসের ৪২ | কাথির মূলা সুন্বাছু, 

উৎকৃষ্ট লাল তোল। %* পাউগ্ড ২২। 
মটর-বিপাতি বা এমেবিকান পাউও 

১/০, ওলন্া পাউও ॥০, কাখুল৷ সাদা পউণ্ড 8০, 
পাটন! সাদ পাউও ৩০ । ৃ 

সীম- _ফেঞ্চ ছোট গ|ছে, -গ|ছ পুর্ণ সীম, 
আমেরিকান সীম আউন্ন (১॥ তোলা )%০। 

মরত্মমী ফুল-__এষ্টার, প্যান্সি, ভাবিণা 

ক্লক প্রভৃতি ৮ রকম ফুল বাঁজের বাক ১০; সটনের 
১২ রকম ফুল বাঁজের বাঝ্স ৪॥০, ল্যাণ্ডেংথের ২০ 

' বুম বীজের বাক্স 9॥* টাকা। 
ম্যানেজার-_ইগডয়ান গার্ডেনিং এপোপিয়েসন, 

২৬২ নং বহুবাঞার গ্ট, কপিকাতা। ৪ 

তু 

দায়ী নহেন ] 

বিষয়। পর্াঙ্ক। 

স্জী চাষ , ২৫৭ 

এড়ি রেশম ২৬৫ (4 

লিট চে ২/ ও হি সস্জকসসিি 
ন্ট 

খু ঙীঁ ৪ - / 

রাজার আগমনে ভারতবাসীর আশা... ২৭৮ (7. 

মাটির উৎপাদ্দক| শক্তির সংরক্ষণ ২৮১ ) 

পঞ্জাদি এ ০০ ২৮৩ রঃ 

সার-সংগ্রহ ২৮৪ [? 

বাগানের মাসিক কার্ষ্য ২৮৭ 
চর 

. পত্রের নিয়মাবলী । .. 
“কষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ২১। প্রতি সংখ্যার মগ 

মূলা ৩ * তিন আনা মাত্র। 
আদেশ পাইলে, গরবর্ভী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়) 

বাধিক মুল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাক 
ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 

০০1০ 
(71100110170 17000177/5501100)6 (59৮০110170715 01 13617071 

8110 15718 81101 2৯5৭70)), 
11115 0818 10101এচাং টিচিং 00 1009, 

1৬০৮৪ 00 (80716001016 7100 ডেট 0010078, 901)50111)5৫ 
1) 4৬$11101101011515)2510171001-71000)018,- 0560 900 
(20৩01111016) বিচ 10070107918107862170710650 00 00017501070, 

111170105 1005০ ১8০1) 10561)5 ২1৮ 15500000151 17)90৬0 
(01010) 10404. 

রে 02 নি নান 
[1111 70166 [বিত 3785 ৩0101001701) [5 2, 
7৮65 510701 1২5 

১1১১ ২ / ২1111 1৮ 
112, 1969১510701 111511, 071010012, 

কূযি সহায় বা (01111001ন। 0010৩-2 

শীনিকুঞ্জ বিহারী দত্ত ॥...৯., প্রণীত। মূল্য ॥* 

আট আনা। ক্ষেত্র নির্বাচন, বাঁজ বপনের সময়, 
সার প্রয়োগ, চার! রোপণ, জল সেচন ইত্যাদি 
চাষের সকল বিষয় জন যায়| 
ইয়ান গাছোনিং এসোপিয়েসন, কপিকাতা ) 

০৩ পাচ 

১)১1116৮ (:016114৮ বা বীজ বপনের 

সময় নিরপণ পঞ্রিক।-বাঞজ বপনের সময় 
ক্ষেত্র নির্ণয়, খাঁজ বপন প্রণাপী, সার প্রয়োগ, 
ক্ষেতে জল সেচন বিপিজানা যায়। মুল্য %* ছুই 
আন]। ৮১০ পমুধ। টাক্ট প1ঠাইলে-_একখানি 
পিক] পাইবেন । 
সা গেলি 0 নিহা 

ধ কষি- ব-রণায়ন__শিখপুর কলেজের ডা 
ডিপ্লোমাপ্রপ্ত, বঙ্গীয় কষি-বিভাগের কন্মরচারী 

শ্ীনবারণচন্্ চৌধুরা গ্রণীত। বিজ্ঞানসম্মত 
রুষি-কার্ষ্যে সুন্তিকা, জল, বায়ুব সহিত উদ্ভিদের 
সধন্ধ, উদ্ভিদের আহার--সার বিচার ইহাতে 

আছে -ইহ। অত্যাবগ্তবায়ন নুঙন সংস্করণ ১৯৯ 
কাপড় বাধাই ১॥০। : 

ইতিয়ান গার্ডেনিং টিিযোগিরন ফিফাত।। 
5০ পল ০৯4লল ঞ 

কীট নিবার [রক অ রক__বটাক্ষা আকারে) 

একটি বটাক। এক সের জলে গুলিয়। &য় আরক 

প্রস্তুত হইবে ভাহ! শিচকারি দ্বার! ক্ষেষ্ঠত বা বাগানে 

ছড়ইলে পোকী তৎক্ষণাৎ সেস্থান.পরিত্যাগ করে। 

এক কৌটা ১২ বটাকা ৪০, ২৪ বর্টীকা '১।০ টকা, 

প্যাকিং ও মান্ডল %* আন। ম্বতন্ত্র লাগবে 

ইঙিয়ন গ[র্ডেনং এসো দিয়েসন, ক্তিকাতা | 



নর 3 

৯৬২ নং বহুবাজার ্ ীট কলিকাতা |) 
মের । 

নৃতন বর্ষারস্ত হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার 
উপযুক্ত সময় । ধীহারা এক্ষণে ইওিয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণী ভক্ত হইবেন ব আছেন, 
তাহার। নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
সতারেণ মেম্বর হইলে--গ্রীক্মকালে বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২।০ 
+ ফুলেরবীজ ২০ 2 ২1০ 

শ্লীতের বিলাতী সব্জীবীজ আমেরিকার 
টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স ৫॥০ 

শীতের বিলাভী সটন কিন্বা ল্য।ডে- 
থের ফুলের বীজ ১বাঝ্ 80০ 

শীতের দেশী সক্জীবীজ , ২৪রকম ২! 
ডাকমাস্ডল ইত্যাদি ১1০ 

১৮৭ 

[রণ মেম্বর হইলে-_ 
শিজীপ্ম বর্ধাকালের ধপনোপযোগী 

দেশী সন্ডীবীজ ২৪ বম ২1০ 

১ ফুলের বীজ ১৭ ৪, ১০/০ 
 শ্বীতকালের বপনোপযোগী আমেরিক।র 

টিনে মোড়াই করা এক ঝ!ঝ ২৪ রণম 
বিলাতী সজীবীঞজ ৫1] 

বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১0০ 

দেশী সব্জী বীজ ১৮ রকম ১০ 
_ ভাকমাগুল ইত্যাদি ॥ 

তি ০২৯ 

রি . এতঙাতীত প্রভোক মেম্বর আমাদিগের দ্বানা 
র্ চালিত বঙ্গাল। মাসিক পত্র "কৃষক? প্রতি মাসে 

স্মীতীক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোপিয়েসন 

“হইতে স্ত্রী বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও মুন 

.*ছিট।কার অধিক হইলে টাকায় /* এক আনা 
ছিঃ কমিশন পাইবেন। 

. শ্পেশ্ঞ্র মের £_কষকের গ্রাহকগণ এসো- 
ৃ ্্ স্পেশ্তাল মেশ্বর। তাহারাও বীজ 
ধদি খরিদ কুঞ্জিলে কমিশন পাইবেন । ১ 

দি রী মেখবু$ক ্ রািক ১০৯ ও স্পেশ্তাণ 
গ্রীক কুয়ধের ব]খিং বকু স্কুল্য ২. [দতে, হয়। 

টীরকে.বাধিক এক সভারেণ বা ১৫২ 

ফমলের পোকা - 
পুষা তন্বানুসম্গান আগারের সহকারী কীটতত্ববিঘূ 

শ্রীধুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ফসল নষ্টকারী, 
যাবতীয় কীট পতঙ্গের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, নিবারণের. 
উপায় ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত 
হইয়াছে। | 

প্রত্যেক পোকার চিত্র ইহাতে আছে। 
কীটাকাস্ত ফসলের ২* খানি চিত্রিত হাপটোন 
চিত্র আছে। মুল্য ১।* দেড় টাক1। 

ম্যানেজার-_ ইগিয়ান গার্ডেনিং এসো সিয়েসন, 
১৬২, বহুবাঙ্গার ্্াট, কলিকাতা 

 অর্কিড-_১২ রকমের ১২টি অকিড যৃল্য ১০২, 
পার্বতা প্রদেশ হইতে ডাকযোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
কর] হইয়াছে । প্যাকিং ও ডাকমাশুল ভারতের 

সর্বঞ ১২ টাকা। মুগ্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। 
ইং গুয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা। 

সরল কৃষি বিজ্ঞান_ দীযু্ত এন, তি 
যুখাজ প্রণীত। ইংবাজিতে লিখিত 118101-1390] 

81117011771 10016011010 নামক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত 

সার, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । মুল্য ১২ টাক1। 
ইপ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসো সিয়েসন, কলিকাতা । 

উপায় থাকিতে দাসত্ব কেন] 
হ্বল্প মূলধনে ধান্য ভানাই ও ছাটাই কলে 

চাউলের ব্যবসা করিলে, ৬*৯ টাকার কলে মাসিক 
৩০1৩৫, টাক, ৩০০০২ হাজীর টাকার কলে মাসিক 
০০ শত টাক] লাভ হয়। টদনিক ২০*/মণ 
এ ্রস্থতেব কল, আমি এখানে বসাইয়] চাঙগাই- 

তেছি। গ্রাহকগণ আমার কারখানায় আগিয়ল, যাতের 
সঠিত উহার লাভ ও কার্াদি দেখাইয়! থা[কিঃ এই, 
কল ভারতের - সর্বণই চলিতেছে। বই, হাঃ 
বাতিত অপর কাহারও কোন নূতন কল আবুফি 
হইলে, তাহাও প্রস্থত করিয়। দিয় থাকি। 

২১* আনার. টীকিট পাঠাইগে, সি 
ল্য তালিক। পাঠাই। 

ৃ শ্ীনুরপ্নুতি ঘটক। ও 
চেতল! সেন্টাল রোড-ঈ্জীলীপুর, পোঃ, কলিকাত1। 

পন লা পানির 
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( পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 

ক্রেশ ব। হালিম 
বপনের সময় আশ্বিন হইতে মাঘ 

উদ্ভিদ্বতব্বের শ্রেণী বিতাগ অনুসারে সর্ধপ জাতীয় সব্জীর মধ্যে এই শাকচিও 
সন পাইয়াছে। 

মৃত্তিকা । সারযুক্ত দোয়াস মাটি। খুব মিহিম!টি এমন কি বালিতেও জন্মায়। 
সার। গোবর সার বা মিশ্র-সার। 

বপনাদি প্রণালী। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়। হাপরের আবশ্যক করে ন।। 
বীঞ্জ হইতে চাব। নির্গত ন। হওয়। পর্যন্ত _জমী আবৃত রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে 

হয়। এতধর্থে নারিকেল পাত! প্রভৃতি আবধরণ-স্বরূপ ব্যবহার কর। যাইতে পারে। 

অধিকাংশ সময় আবরণের আবশ্যক হয় না। মাট সরস রাখিতে পারিলেই হইল। 

অখশিই কার্্য। সমর মত প্রথম হইতে জলসেচন বিশেধরূপ আবশ্যক ও. 

আগাছ। উত্তোলন ভিন_ আর কিছু করিতে হয় ন]। 

বিশেষ কথা । ক্রেশ, বা হাশিম একপ্রকার বিলাতী শাক। ইহ! ইউরোপীয়গণ, * 
সালাদের মত ব্যবহার করে। তিন ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে--আহারের নিমিভ কাটিয়া! 

ব্যবহার করিতে হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে বীজ বপন করিলে__যখনই ইচ্ছা আহারের 

নিমিভ্ত ব্যবহার কর! যাইতে পারে। এক সপ্তাহের মধ্যে শাক তৈয়ারি হয় 1 
বাহাদের সখ করিয়। থুরিয়! বেড়াইতে হয় তাহারা ক্রেশ. আম্বাদনে বঞ্চিত হন নাশ 

_সাহেবরা ফুলের টবে ক্রেশ বপন করিয়া টবগুলি টেবিল সাজা বান জা 
ব্যবহার করেন এবং দরকার হইলে শাক কাটিয়া খাইয়] থাকেন। 

বীজের পরিষাঁণ-_-এক একরে ২ আউন্দ। 
২৩৩ 



খিলিস্পরাদি আদ ইল ইসি ভি হা স্পা উল ইশা ও সি হত ০৯৮৮ উত্স 

২৫৮ কষক-_পৌধষ, ১৩১৮ [১২শ খণ্ড । 

হিমালয় প্রদেশে এই উদ্ভিদের জন্ম-_২০০* ফিট উচ্চ পাহাড়েও ইহ। জন্মায়। 

ভারতের সর্বত্রই জলের ধারে হালিম জন্মায়। ইহার শাক খাইতে সুন্বাহ। 

ইউরোপীয়গণের ইহ। অত্যন্ত প্রিয় । 

তারামণি 
ইহাও এক জাতীয় ক্রেশও ইহার শক কাটিয়া খাওয়া হয়। বৃষ্টি শেষে 

আশ্বিন, কাৰ্তক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। জমিতে ছড়াইয়1 বীঞ্জ বোনা হয়। 

পাতলা ভাবে না বুনিলে ভাল ঝাড় হয় না। তিন চাত্রি ইঞ্চ বড় হইলে শাক 

কাটিয়া লইতে হয়। সরিবার তৈলের মত ইহার তৈল হয়। সেইজন্তও ইহার 
চাষের আবশ্যকত। দেখ বায়। কবিরাজগণ ইহ উদরাময়রোগে ও চর্মরোগে ও 

সালসার জন্য ইহার বীজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ৪ হাত লন্ব! ৪ হাত চওড়। 

একটি কেয়ারিতে এক আউন্স বা ২। তোল। বীঙ্জ বপন করিতে হইবে। 

সরিষা ও বিলাতী মাফ্টার্ড 
সরিষার কথা উল্লেখ করিয়া আমর] সর্ষপ জাতীয় উত্ভিদের আলোচনার শেষ 

করিব। সরিষা তারতের অনেক জায়গায় হয়। তৈল বীজের জন্য যে সরিবার চাষ 
হয় তাহার বিস্তৃত ক্ষেত আবশ্যক, যুক্ত প্রদেশে, পঞ্জাবে, পুব্ববঙ্গে সুদীর্ঘ সরিষাব্র 
ক্ষেতে যখন ফুল ধরে তাহার শোভায় নয়ন মন তৃপ্ত হয়। বিঘাপ্রতি তিন পোয়া, 
কিন্ব। একসের বীজ বপন করিতে হয়। সারবান বেলে দোয়'াস মাটি হইলে এক বিঘায় 
ছুই কিন্বা। ২।০ মণ সরিষা উৎপন্ন হইতে পারে । সরিবা-লাল দান সরিষা, শ্বেতী, 
ও রাই এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাইয়ের বুনানি আশ্বিনের প্রথমে করিতে 
পারিলে ভাল হয়, লাল ও শ্বেতী কিছু পরে বুনিলে চলে । রাইয়ের ফলন কম। 

এই সরিষা কিন্তু সজ্জী বাগানে বড় আদরের সহিতস্থান পায় না। ইহার 
যদিও শাক থাওয়। যায় সেশাক তাদৃশ সুন্বাতু নহে । শাক খাইবার জন্ঠ 

বিলাতী সরিষা 
ভাল, ইহার পাতা চওড়া ও অপেক্ষাকৃত মোটা। ইউরোপীয়গণ ইহাও 

ক্রেশের মত সালাদ হিসাবে বাবহার করেন। সামান্ত কৌশল অবলম্বন করিয়। 
১০১৫ দিন অন্তর অন্তর বীক্গ বপন করিলে এবং একটু আবশ্যক মত জল দিবার 
ব্যবস্থা করিলে বার মাসই সর্ষপ শাক উৎপন্ন কর। যাইতে পারে । গাছ বড় হইতে 
দিলে শাক সুমিষ্ট থাকে না। ছুইটি পাত। বাহির হইবার কিছু দিন পরেই গান্ধ 
কাটিয়া লওয়া উচিত । চারিটি পাতা বাহির হইতে দিলে পাতার স্বাদ কমিয়! যায়। 
শাদ। ও পাটকিল। এই ছুই রঙের সরিষা চাষ হয়। শাদ] সরিষার শাকই অধিকতর 
সুন্বতু কিন্ত পাটকিল। সরিষ। গাছ অধিক দিন ভাল অবস্থায় ক্ষেতে থাকে। 

৪+৪ বর্গ হাতের জন্য ২॥ তোল। বীজ বপন করিতে হয়। 

২ ৮ সিল আক আপ এশ সি ছিল পিন আকা সিটি লা 
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হস স্ম্ঞ্ি 

গোল আলু 
সিল শী চা সি ভি সপ আট আর্ন সরি লি সিকি অত সি হত ছিল জল মি সা সপ জলা ভণী ভজজ্তর্টা 

সোলেনেসী (3০177800) জাতীয় উদ্ভিদের চাষ এই জাতীয় উদ্ভিদের ম.ধ্য 
অনেক গুলি ওষধী আছে। ফল পাকিলে যাহাদের গাছ মরিয়া যার তাহাদিগকে 

ওবধা বলে। এই শ্রেণীর উত্তিদের কোন কোনটির গাছ মূল সমেত মরিয়। 
বায় কোনটির ব৷ মূল থকে ডাল পাল। শুকাইয়। যায়, পুনরায় বর্ধাগমে নূতন ডাল 
পাল! গজায়। সোলেনেপী জাতায় উত্তিদ গ্রীন্সপ্রধান দেশেই প্রচুর পরিমাণে 
জন্মায়। এই প্রকার উত্ভিদের কয়েকটির ফলও পাত৷ বিষাক্ত, সেগুলি ওষধার্ষে 
ব্যবহার হয়। ভারতবর্ষে অনেকেই যঘথাতথ৷ ধুতুর৷ গাছ জান্মতে দেখিয়াছেন। 

ধুতুরার পাত ও ফল ওষধে লাগে ইহ! সব্ঞ্শন বিদিত। ধুতুর! সোলেনেসী জাতীয় 
উত্তিদ। তামাকের পাতায়ও মাদকতাগ্ডণ আছে, ইহাও ওধধে ব্যবহার হয়। 
তামাকের চাষ করিয়! তামাক পাতা এক্ষণে ধূমপানার্ধে ব্যবস্থত হইতেছে। তামাকও 

সোলেনেশীর অন্তর্থত। সজীর মধ্যে গোল আল, বেগুণ, লঙ্কা, টেপারি ও টমাটো 
সোলেনেসী জাতায় উত্ভিদের মধ্য স্থান পাইয়াছে। আমর! ইতিপুর্বে বেগ্ডণ চাষের 

বিবরণ দিয়াছি বর্তমান প্রবন্ধে গোল আল, সম্বন্ধে আলোচন। কর। যাইবে। 

জগতে থাগ্ভবস্তর মধ্যে গোল আলু এক্ষণে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 
আলু মুলজ খন্দের মধ্যে স্থান পাইলেও ইহ] মূলা, বীট, সালগম, ওল, মানকচু 
প্রভৃতি মুলজাতীয় সজীর মত নহে। মুলাদ্ির যেমন মুঙ্গটি বাড়িয়। খাদ্যের 

উপযুক্ত হয় ইহায় তাহ হয় না। আলু গাছের শিকড়ে ফলের মত আনুগুলি 

ধরে। ইহাকে সেইজন্য মূল ন1 বলিয়। ফল বলিলে ভাল হয়, তবে ফলের সহিত 



২৬০ কুষক-_পৌঁষ, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
পলা তিনপি ভি পিস ত ৮০০২2 

পৃথক এই যে, ইহা ফুল হইতে জন্মে ন__শিকড়ের উপরে কাওতাগ ক্ষীত হইয়! 

এইরূপ আকার প্রাপ্ত হয় এবং মাটির নীচে ইহার জন্ম। ইংরাজী ভাবায় ইহা 

টিউবার (147১০:) নাম পাইয়াছে। আমাদের দেশে শকরকন্দ আলু. রাঙা আলু, 

শশাক আলু, মউ আলু ইত্যাদি অনেক আলু আছে, এই গোল আলু, কিন্তু এ 

সকল জাতীয় নহে এবং ইহা আকারে অপেক্ষক্কত গোল বলিয়া এদেশে ইহার 

গোল আলু আখ্য। হইরাছে। ইহার ইংরাজী নাম পোট।টো। (1,01519)। দক্ষিণ 

আমেরিকার চিলি এবং পেরুতে বনপূর্বকাল হইতে অনেক প্রকারের পোটাটে। 

জন্যিয়া থাকে । তথায় ইহা বিতিন মৃত্তিকা ও আবহাওয়ায় জন্গায়। ১৫৮৬ 

প্বষ্টাকে ভারজিনিয়া হইতে আয়ারলত্ আলুর আমদানী হয়। প্রায় তিন শতাব্দী 

ধরিয়া আলুর চাষ হইতেছে, কিন্তু পুরাকালের আল, সহিত বর্তযান কালের 

আলুর তুলনা করিলে আকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ কিছুই দেখ! বায় ন।। 

সেকালেও একট আনুর মূলে প্রায় ৫০ট! ছে বড় আলু ধরিত, এখনও তাহাই 

হুয়__সেকালের মত আলুর গাত্র এখনও মস্থণ নহে। এখন অনেক প্রকারের আলু, 

জন্মিলেও তাহার পুর্বাকতির আদল ঠিক বজায় আছে। ভারুক্জনিয়ায় সেকালে 

যে আলু জন্মিত, তাখার ফুল লাল। সেই আনু গাছের বীঞ্জ হইতে অন্যত্র 

শাদ। ও লাল দুই রকম ফুলই হহতেছে। 
নামা 

রি বধ রি গু রা ূ ] / ) 
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ডিম্বাকৃতি পঘনতাল আলু 
বাঙলা দেশে আলু চাষ'অতি অল্প দ্রিনই আরম্ভ হইয়াছে । ৫* বৎসর পূর্বের 

ফপিকাতার নিকটবন্তা ছুই একটি বাগান ব্যতীত অন্যঞ আলু, জন্মিতে দেখ! বায় 
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নাই। বাঙল! কিম্বা ভারতের বনে জঙ্গলে আল,র মত কোন উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হয় না। 
এ দেশে সর্বাত্র শীতকালেই ইহার চাব করা হয়, সেই সময়ই ইহার কুল ফল হয়। 

আমর। যে আলুর চাষ করি বাখাই; তাহ] সোলেনম টিবরোজম (3০101)017) 

['01)0109017)1 সোলেনম কমারসোনী: সোলেনম মাপ্রিয়া এবং সোলেনম ইয়াইট 

নামক আরও তিন জাতীয় আনু আছে--তাহাদের আক্কৃতি ইহা অপেক্ষা ছোট 

এবং উত্ভিদশান্ত্র মতে তাগাদের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাও আছে। আমেরিক। হইতে 

ইউরোপে ইহার প্রথম প্রচার হইল । ভাল সব্জী বলিয়া তখন ইহার তত প্রচার ন! 

হইলেও অন্যান্য ভাল থাদ্যান্ভাব হেতু আয়রলগ্ডে ইহার চাষ খুব শীঘ্র বাড়িতে 

থাকিল। ক্রমশঃ ইউরোপে ইহার চাষের বিস্তার হয় এবং ইংরাজ কর্তৃক ইহ! 

ভারতবর্ষে আগিয়া৷ পৌছিয়াছে ও নানাদেশে খাদ্য হিপাৰে ইহার আদর বাড়িতেছে। 

[যান হযাগাারা। 
ৰ মি ৮ নি, 

| না 

11111111111. শ. 1111]: 
| ॥ 1 ৃ ! 

]া |||], রা 1 
|||] | া 
ঠায় |] 
] * িদ% এ পাপন 

এ তত ৩ 22522150 
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বন্ধুর গাত্র__নৈনিতাল আলু 
আলু ভারতের স্বাত্র জান্মতেছে। হিমালয়ের গাঞ্জে পাচ সহত্র ফিট উচ্চে, 

বিদ্ধয ও অন্ঠান্য পব্বতে এবং বাঙশা, মান্দ্রাজ 'ও বোম্বাইয়ের সমতল ক্ষেত্রে সর্ব 

জায়গায় আলু উৎপন্ন হইতেছে । তবে নৈনিতাল পাহাড়, বেহার, বর্ধমান, 

হুগলী, মঞ্জফরপুর, মুঙ্গের, পৃর্ণিয়া, ২৪ পরগণা, বওপুণের স্থানে স্থানে, আসানে 

চেরাপুঞ্ি পাহাড়ের, অধুনা সিলডে আনু চাষের বিস্তার কিছু অধক। নানা- 

প্রকারের আলু আছে। লসনের সব্জী সব্খন্ধীয় তাশিক। পুস্তকে (14৮৯০/৪ 

১/1)01)813 01 ড০8০৮1)10 17918018 869101171শ1) ১৭৫ প্রালুর নামোলেখ 

দেখিতে পাওয়। যায়। আমাদের দেশে, বোস্বই, দশা, পাটনাই, চেরাপুঞ্জি 



২৬২ কৃষক-_ পৌষ, ১৩১৮ মা ১২শ খণ্ড । 
রশরা সর বত পপ নই বি বলি এ উট ভাটি ও রো সজস্জিটি পপ লি উল প্রা সি ৯ সি সিটি সত পি সর হও সিটি » ০ বটি বাটি ৫ স্রগ বগি প্রি সস পো ব্রি ০ তে এ সে সি পা জা অপি এ বাত তি আস সির পতি আর সট আর পা প্রা ৮০ ৬ রাযি আবী তি কি সপ এটি পতি সটতি উর উরে আত সরা শপ উরি পি বা সা পা 

নৈনিতাল প্রভৃতি কয়েকপ্রকার আলুর চাষ দেখিতে পাওয়া যায়; পাট নাট 

ও বোন্বাই 'জালুং নিক্নবঙ্গে ও হুগলী, বদ্ধমানে কিছু রূপান্তরিত হইয়। দেনী আলু : 
এই আখ্যা পাইয়াছে। ২৪ পরগণায় চেরাপুঞ্ি আলুর তত চলন নাই, কিন্তু 
নৈনিতালের পসার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৩১৫ সাল হইতে নিয়ে সমতলক্ষেত্রে 
পুর্ববঙ্গে ও আসামে দার্জিলিউঙ আলুর চাষ আরম্ভ হইয়ছে। ইহা বোম্বাই আলুর 
মত গোলাকৃতি ; রঙ ঈষৎ লাল। গাক্স তত স্থুগোল নহে । পাটনাই আলু স্থগোল, 
ইহার বুঙ ঈষৎ হরিদ্রা আভাযুক্ত শাদা ব। লাল। বোম্বাই অপেক্ষা আকারে কিছু 
ছোট । নৈনিতাল আলু হংসভিন্বাকুতি, গাত্র স্থগোল নহে, রঙ শাদ1, ওজনে এক 
একটা এক পোয়1 পর্য্যস্ত হয়। ইহার আর এক জাতি আছে, তাহার গাত্র খুব 
মন্থণ এবং অবিকল হাসের. ডিমের মত । ইহ আকারে তত বড় হয় না। এতদ্য তাত 

আয়রলগ্ড ও ইংলগ হুইতে চাষের জন্ঠ ভ!ল জাতীয় আলু প্রতি বংসরেই আমদানী 

হইতেছে । কোনটির আকৃতি প্রকৃতি ভাল বশিয়া, কোনটি বা সহজে রোগাক্রান্ত - 
হয় না, কোনটি বা অনাবছ্িসহ ইত্যার্দি নূতন নূতন গুণের হিসাবে এদেশে বিভিন্ন 

ঘ্বকম আলু চাষের চেষ্টা হইতেছে । ভারতে এক্ষণে নৈনিতাল সর্বাপেক্ষা আদৃত 
হইয়া থাকে । ইউরোপীক়গণের নিকট ইহ] খুব প্রিয়, কিন্ত এদেশায়গণ টৈনৈনিতাল 

'অপেক্ষ1! পাটনাই অধিক মিষ্ট বলিয়া অনেকে পসন্দ করিয়। থাকেন। 
হী আলু £__সাধারণতঃ বী্জ-আনু হইতে আলুর চাষ হয়। আলুর গায়ে 

চোক্ থাকে, আনুগুলি জমিতে বসাইলে এই চোক্ ফুটিয়! গাছ বাহির হয়। 

ইহাকে ই চাষীর! বীজ-আলু বলে। এই বাঁজ-আলু আস্ত বসানযায়। টৈনিতাল 
কাটিয়া বসান হইয়। থাকে, কিন্তু পাটনাই গুড়ি আলু আস্ত বসানই বিধি। নৈনিতাল 

বড় হইলে তবে কাটা উচিত) নতুব! হাসের ডিমের মত আলুখুলি আন্ত বসাইতে 
হয়। আলু কাটিবারও একটু কৌশল আছে। এক একটি থণ্ডে অন্ততঃ দুইটি 
চোক্ থাকিবে । থখণ্ডগুলি পাতল৷ করিয়।! কাটিতে নাই। চোকের দিক পুরু 
থাকিবে এবং অপর প্রাস্তরুমশঃ সরু হইয়া যাইবে । আলু গাছেও ফুল ফল হয় 

এবং তাহাতে বীজ জন্মে। স্ুপুষ্ট বীজ হইতে আলু গাছ হয়। প্রথমবর্ষে তাহাতে 

কুলের আটির মত আলু হয়। পরে এ ক্ষুদ্র আলুগুলি লইয়। দ্বিতীয়বর্ষে বসাইঠে হয়। 

ছুই বৎসর পরে তবে আলুগুলি পুর্ণার়তন প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আলুর চাষে ঝঞ্জাট 

অধিক সেই কারণে এই প্রকারে কেহ আলুর চাষ করে না। তবে নুতন প্রকার 
আনু উৎপন্ন করিতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায় । 'আলুর ডগ! বসাইয়াও আলুর 
চাষ কর! যায়, কিন্ত ইহাতে তত ভাল ফসল হয় ন1। 

আলু বসাইবার প্রণালী £-_ক্ষেতটি অনেকবার চবিয়! মাটি ধূলির মত করিতে 

হয়। দেড় ফিট গভীর করিয়৷ চবিতে হইবে । চব! অপেক্ষা কোপান ভাল, কিন্ত 
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বড় ক্ষেত হইলে কোপাইতে খরচ অনেক হয়, সেই জ জন্য চা! ব্যতীত উপাক্ন নাই | 

ক্ষেত মই দ্বার সমতল করিয়া এক হাত অস্থর নালি কাটিতে হইবে 1-*%€সই নালিতে 

খৈল ও পুরাতন গোবর সার ছিটাইয়! আলু বসাইতে হয়। সরু কৌদাল অথব! 
লাঙ্গলেব ফাল হাতে টানিয়। নালি কাট! ভাল। চষ। মাটির উপর গরু চালাইলে 

মাটি বসিয়। যাইবে । আলুক্ষেতে চলা ফেরাও সাবধানে করিতে হয়। নালিতে 

৯ ইঞ্চ তফাৎ করিয়! ৪ কিন্বা ৫ ইঞ্চ মাটি চাপ! দিয়া আলু বসান হইয়া! থাকে 
€ননিতাল আর একটু ফাক ফাক বসাইলে তাল হয়। আলু কত তফাতে বসান উচিত 

ব। নালিগুলি কত অন্তর হইবে, তাহ] চাষিকে দেখিয়। শুনিয়! ঠিক করিয়া লইতে 

হয়। ইউরোপে এখন অনেক আলু আছে যে, তাহার গাছ ৩ বা ৪ ফিট উচ্চ হয়; 
সে আলুর ক্ষেতে প্রত্যেক লাইনের মধ্যে ৩ অথব! ৪ ফিট কতক রাখা কর্তব্য । 

আলুতে সার £__-হুগলী জেলায় আলুক্ষেতে রেড়ীর €খল ব্যবহার কর হয়। বর্ষার 

সময় বা আগে গোবর সার, ছাই, পাতা পচ। সার দিয় জমিটি উত্তমরূপে চবিয়া 
রাখিতে হয়।: এই সকল সারে সুধু যে সময়ের কার্য হয় তাহ1 নহে, এই সকল সার 

দ্বার] মাটি খুব আগ। হয়। আটালেো-মাটি হইলে এই সকল সার নাদিলে আদে 
চলিবে ন। জমিতে গোবরাদদি সার দেওয়! থাকিলে বিঘ। প্রতি ২1 আড়াই মণ 

খেল দিতে হয় নতুণ। প্রতি বিঘার ৫ মণ খৈল দিতে হইবে । কেহ কেহ রেড়ীর 

পরিবর্তে সরিষার খৈল ব্যবহার করেন। তাহার] সরিষার ১* হইতে ১৫ মণ প্রতি 

বিঘায় দ্িরা থাকেন। সার যত পড়িবে তত আনু ভাল হইবে ও অধিক ফলন 

হইবে। কিন্তু সময় মত জল দিতে না পারিলে যতই সার দাও কোন উপকার পাওয়! 

যাইবে ন। ক্ষেতে পাট কিন্ব। আউস ধানের চাষ করিয়! লইয়! সেই জমিতে আলু 

জন্মাইতে পারা ষায়। ধান ব! পাটের ক্ষেতে গোবরাদি সার অধিক পরিমাণে 

দেওয়। থাকিলে আলু বপাইবার সময় আর এ সকল সার দিবার আবশ্তক হয় না। 
এক একর (৩ বিঘ। আধ কাঠ। ) আলুর জমিতে নিয় লিখিত পরিমাণ সারের 

আবশ্টক হয়। 
নাইট্রোজেন ৪ ৩০ হইতে ৬* পাউও 
পটাস ৯০ হইতে ১৮০ ৯ 
গ্রহণোপধষোগী ফস্ফরিক এসি ৬০ হইতে ১২০ ২ 

আমরা নাইট্রোজেনের জন্য তৈল, পটাসের 'জন্ত খণিঞ্জ পটাস বা ছাই এবং 
ফস্ফরিক এসিডের জন্য বোন সুপার ব্যবহার করিতে বলি। বোন সুপার ব্যবহার 

না করিয়া কেল মিল €মিহি হাড়ের গুঁড়া) ব্যবহার কর। চলে কিন্তু হাড় 

পচিয়! উদ্ভিদের খাদ্য রূপে পরিণত হইতে বিলম্ব হয় সেই জন্ত কেল সুপার 

ব্যবহার করাই প্রশস্ত। হাড়ের সহিত সালফিউরিক এপিভ সংযোগে ইহ1 প্রস্তুত 

হয়। বাজারে খরিদ করিতে পাওয়। ধায়। . এই খিসাবে প্রতি একরে অন্গমান 

রা স্তন বি 



২৬৪ ক্কষক--পৌষ, ১ ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 
টা শি পপ অপ পপ পর সী এ সস ৯ পপ সপ সস সপ» সস সস্িলাসি 

৫ মণ রেড়ীর খৈল. ৩ মণ বোন সুপার, এক মণ আন্দা থণিঞ্জ পটাস মিশ্রিত 

করিয়া! আলু, ক্ষেতে দিলে এ ফসলের আবশ্তক মত সব সারই দেওয়৷ হইল। 
কাইনিট এক প্রকার খনিঞ্জ পটাস। বাঙ্গারে তাহ! দুই আন! সের কিনিতে 
পাওয়া যায়। অভাবে প্রতি একরে ১৫ কিন্বা ২০ ঝুড়ি ছাই দিতে হয়। 
এস্থলে মোটামুটি সারের একট! পরিমাণ দেওয়। হইল মাত। স্থুবিদ্ত চাষী কিন্ত 
জমির অবস্থা বুঝয়। ব্যবস্থা করিবেন। 

আলুতে সণুজ সার $-__ আলু বসাইবার পুর্ধে সেই ক্ষেতে শণ, ধঞ্চে ব অন্ত কোন 

শিন্বিজাতীয় খন্দের আবাদ করিয়া! সেগুপি একটু বড় হইলে জমিতে হাল মই ঘ্বাব। 
-চধিয়া ফেলা হইয়। থাকে । ইহাঁতেও আলুর ফলন মন্দ হয় না। অনেকে কিন্ত পাট,শণের 
চাষ করিয়। লইয়। সেই ক্ষেতেই আলু বসান অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়। মনে করেন । 

আলু চাষের বনু পরীক্ষ দ্বার৷ এই সিদ্ধান্ত কর! যায় ন।। 

(১) বিন। সারে আলু চাষে লাত হয় না, 

(২) উপযুক্ত পরিমাণে সার দিতে পারিলে ফলন তিন কিন্ত চারি গুণ বাড়ে। 

বদ্ধমানক্ষেতে আলুক্ষেতে সারের পরীক্ষা _ 
একর প্রতি সার। একক প্রতি ফলন। 

মশা শি পা উপ পলক পি আশ সপ লসর সস ০ শসা উস পা 

গোবর (সংরক্ষিত) রর রি ২৪০ মণ ১৮৬।* মণ 

এ (খঅযত্র রক্ষিত) :..* 85: 255 ১৬৫ ১, 
বেড়ীর খৈল ০০৭ ৮০০ ২২ 5, ২১৪ ৯১ 

সরিষার খেল নী ক ২৪ ১, ১৮০ ১, 

বিশেষ সার £- গোবর ২০* মণ, বোন সুপার ৩ মণ এবং সোর] ২ মণ একত্র 

মিশ্রিত করিয়। প্রয়োগ করাতে ২০ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছে । এই সারের 

খরচ এমন কিছু অধিক বপিয়া বোপ হয় না, বোন সুপার ৫২ টাকা হিসাবে, সোর। 
৮২ টাকা যণ ধরিলে কিছু খরচ বাড়িলেও মোটের উপর লাভ থাকিবে । এই 
সকল সার অধিক মাত্রায় লইলে আরও কম দামে পাওয়া যাইতে পারে । 

কটকে, আলুক্ষেতে গোময় ১০০ মণ, বোন সুপার ৩ মণ, এমোনিয়। সালফেট 

১॥* মণ, কাইনিট এক মণ ব্যবহার করিয়া প্রতি একর ১৪।৭ মণ আলু.জন্মিয়াছে। 
পক্ষান্তরে প্রতি একরে ২৫ মণ রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিয়াও ফলন ১৪৭০ মণই 

ধাড়াইয়াছে। 

ডুষরাও ২৫1০ মণ রেড়ীর খৈল এবং ৮।* মণ সোর। ব্যবহার করিয়া একরে 

১৮৬॥০ মণ আনু জঞ্মিয়াছে। 

আসামে £__সবুজ সার ও পরে আলু বসাইবার সমর ১৫* মণ গোময় সার 
পিয়া দার্জিপিও আনু ১৩৭ মণ ও এক প্রকার স্থানীয় সিল বিলাতী আলু ১** মণ 

উৎপন্ন হইয়াছে। 



৯ম সংখ্য1 |] 
সি সিল সি কটি তত পতি সী জল তত তত শিকল 

রি 

নি চি 

5 শত তা তি শি পিসি ৩৩০ শ্শিশি ছা তত পতি শি লি তিল তি তে ছি তপীসি্ী তে স্পিক সভা তি সভা ছিিঠীঅরালাখিতজ 

এডি রেশম 
পুষ। তন্বান্ুসন্ধ।নাগারের সহকারী রেশম তব্বর্ধিদ্ 

শ্রীমন্মথনাথ দে লিখিত 

এন্ডি রেশম আসাম জাত) ইহা কাটজ আশ বা হুত্র;ঃ এই কাট আসামে 

প্রধান ১ এডি বা ভেবগু।র পাত খাহয়। রেশম উত্পাদন করে বলিয়। ইহার 

নাম এড়ি রেশম বলা হইয়া থাকে £ অতি পুরাকাল হইতেই আসামে «এই রেশম 

উৎপন্ন হইয়! আসিতেছে এবং আপাম প্রদেশ যে ইহার আপ স্তন তাছার 

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আসামের মিকির' কুক্ী, গারো প্রস্থৃতি জাতির আজ 

পর্যন্তও এই কীট পাপন করিয়। হুত্র উত্পাদন করতঃ বন্প বয়নন্করিয়া আপনাদের 

লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে 2 আমাদের দেশে ইহা ছুপ্প্রাপ্য ও বহু প্যরসাধ্য 

হইলেও আসামের অতি গরীব লোকেও এডি রেশম পরিধান লহছিয়। থাকে; 

স্পতি ধোম্বের কলেতে এড়ি রেশমের অতি হুমা ও মিঠিন হত্র প্রস্থত হওয়ার 

ইহাকে আরও বেন আদরণীয় কিয়া তুশিয়াছে। এড়ি বেশম হইতে ক্ি্দপ 

সুন্দর ও মিহিন কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে তাহ। খুব কম লোকে্রেই ধারণা আছে। 

পুষা কৃষি কলেজের (80191011071 (911 10৯৮) তক্গাবধানে ও আনুকুণ্যে ই 

আজ ভারতের সর্দঞর এড়ি রেশম কট পাশন ও বন্্ বয়ন একটী কুটার-শিল্পরূপে 

পরিণত হইতে চলিরাছে। বাঙ্গলা, হিন্দী, উদ্দ, ও ইংরাজী ভাষায় এগ্ডি সথন্ধে 

পুর্তিক প্রকাশিত হইয়া উক্ত কলেজ হইতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইতেছে ও 

এড়ি রেশম সন্বন্ধে যাবতীয় প্রপ্নের উত্তর দির ভাঙতে এই শিল্পের অনেক 

উন্নতি ও শিস্তার করিবার চেষ্ট। হইতেছে। 

এডি রেশম সম্বন্ধে তথাপুর্ণ পুস্তক এ পর্য্যন্ত কোনও ভাষায়ই প্রকাশিত হয় 

নাই। রঙ্গপুর, দিলাজপুব্র, জলপাইগুড়ি, পুণিয়া, মমনসিংহ, টিপারা,, ভাগলপুর, 

ময়ুরভঞ্জ, চাটগী।, কুচবেহার প্রভৃতি জেলায় অনেক কাশ হহতঠেই ইহার আবাদ 

হইয়। আসিতেছে, বঙ্গের অন্যান্ত জেলাতেও ইহার বিস্তর আবশ্যক বপির মনে 

হয়; কারণ ইহা অল্লায়াসসাধ্য অর্থকরী ব্যবসা; ১*২ টাকার চাকুরীর 

জন্য লালায়িত না হইয়া ঘরে বাসয়। অন্যান্য ক্ষেতির সহিত ইঠার চাষে বেশ হুপয়স। 

পাওয়া যাইতে পারে; সুতরাং অতি সহজ বাঙ্গল। ভাষায় এই সন্বন্ধে একখান। 

তথা পুর্ণ পুস্তক অত্যাবপ্তক হইয়া দাড়াইয়াছে। কৃষকের 'এড়ি রেশম" শাবক প্রবন্ধে, 

এড়ির চাষ, এড়ি কীট পালন, রোগ নিবারণ উপায়, কীটের শরীর বিজ্ঞান, 

ত্র প্রপ্তত করুণ ও রঞ্জন এবং বাণিদ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ধারাব।হিক রূপে 

৩৪ 



২৬৩৬ কষক--পোঁষ, ১৩১৮ ১২শ 'খণ্ড। 
এত জান ও জি জা তা কলা এ স্ লিপ এসি শব ৮ জপ জাসিি আই পলি 

থাকিবে । এই ই বিষয়ে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাহার যথাবিহিত উত্তর 

দিতে চেষ্টা করা যাইবে । কোনও স্থানে ভমপ্রযাদ ঘটিলে কুট তর্ক না আনিয়। 
তাহার সংশোধন করিয়। দিলে বাধিত হইব। 

এগ্ডির চাঁষ 
এডি -- এগ্ডি উদষ্ট্িদ্দ বিজ্ঞানে ইউফর্ব্বিয়েশী (12 81)17017)16ঘে) শ্রেণীর অস্তভুক্ত ॥ 

যাবতীয় বন্য ও ক্ষেত্র এগডির কমিউনিস্ 010011)05 001801017015) জাতি হইতে 

উৎপত্তি ; বাঙ্গলায় ইহাকে এবরগু, এও্ডি, ভ্যারাও1, এড়ি বা রেড়ী বল! হইয়! থাকে, | 

ইহার আদি উৎপত্তি স্থান এপধ্যস্ত ঠিক হয় নাই ; বোধ হয় উত্তর ভারতের হিমালয় 
গ্রদেশে বা উত্তর আফ্রিকার কোন স্থানে ইহার আদি ও স্বাভাবিক বাসস্থান হইবে । 

"অতি প্রাচীনকাল হইতেই'ষে এড়ির মুল ও টঠৈতল আমাদের দেশে ওষধে ব্যবহাত 

হইতেছে তাহ। স্ুঞ্াতে লিপিবদ্ধ আছে । থুষ্টের বহু শতাব্দী পুর্ব হইতেই ভারতে 
এগডর চাষ বর্তমান আছে ; মিসর, গ্রীস, ও রোমের পুরাতন চিকিৎসা শান্ত্রেও 

এগ্ডিব গুণ বর্ণিত হইয়াছে । মিসরের অতি প্রাচীন কবরেও ইহার বীজ পাওয়। 

গিয়াছে, রোমের অতি পুরাতন গ্রন্থেও ইহার চাষ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৭৬৪ খুষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত এই বৃক্ষ ইউরোপে কেবল ওষধের জন্য রোপণ কর! হইত; 
কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইহ] সমগ্র পৃথিবীর বাজারে প্রধান উত্ভিজ্জ তৈল 

উৎপাদক বৃক্ষত্বব্ূপ হইয়। দাড়াইয়াছে। 

ভারতবর্ষে ইহার চাব বিলক্ষণ হইয়। থাকে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইহার আবাদ প্রায় 

১০০৯ বিঘায় হইয়াছিল ; অনেক স্থানে এই বৃক্ষ স্বাভাবিকই হইয়। থাকে, উত্তর 

পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ, বাজপুতানা, বোনে, মান্দ্রাজ, বেহার ও বাঙ্গাল। 

প্রদেশে বীজের জগ্ঠ ইহার চাষ হইয়া থাকে। ভারত ব্যতীত আফ্রিকার উঃ 

প্রদেশে, ইতালি, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, আসাম, এবং আমেরিকার 
যুক্তরাঙ্েযও ইহার আবাদ বেশ হহয়া থাকে । 

তৈলের ব্যবহার 

এগ্ডির তৈল বঙ্্র রঞ্জন, চন পরিদণার করণ, বাশিসপ্রপ্তত করণ, জ্বালান প্রভৃতি 

কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কল কারখানায় প্রয়োগ করিবার জন্য এই তল 

সধ্বশ্রেষ্ঠ ;ঃ সাবান, মোমবাতি, পোমেটাম ও অগ্গাহ সুগন্ধি 65৭৪ ইহা হইতে 

প্রস্তত হইয়া থাকে ; সর্বপ্রকার উদ্ভিন্জ ও ধাতুক্দ ততল অপেক্ষা! হহ জ্বালিবার পক্ষে 

উৎকৃষ্ট কারণ ইহা, শ্বেত, উজ্ভ্বল ও ধৃমহীন আলোক দিয়া থাকে; ইহার খৈলও 

সাররূপে ব্যবহৃত হইয়। থাকে এবং মহীশুর প্রভৃতি দেশে জ্বালানি কাষ্ঠের কাধ্য 

করে ; খল হইতে একপ্রক্ষকার গ্যাস প্রস্তত হইয়। রাত্রে আলোক বিতরণ করে; 

আফ্রিক। ও চাটগায়ের কোনও কোনও বন্ত জাতি ইহার তল ভক্ষণও করে; 



মস শত জপ পোজ 

৯ম সংখ্যা। ] এড়ি রেশম | ২৬৭ 
সী শশা শী ঈপত স সততা শি শপ সা সিএ ছি পিশাণ সপ সি স্পা হা আপ আশি ও ক এ ২». ভরা ৮ শা পতি 

(এই খৈল সাধারণতঃ গরুকে খাওয়ান হয় না, ইউরোপে ই ইহ গরুর পক্ষে । অপকারক 

বণিয়। বিশ্বাস; এগ্ডির তৈল, খৈল ও বীজ, কখন কি দরে বিরুয় হয় তাহ] ইংরাজী 
10011) 11509 ০০7700] ও 001)01 পত্রিকা পাঠে জানা যায়; অথবা বাণিজ্য- 

বিভাগের ভিরেক্রের (1)17909 01 (001011))01015] 171101110700 (250101068) নিকট 

পত্র লিখিলেও জান। যাইতে পারে । কলিকাতার উত্তর বিভাগে ইহার তৈল প্রস্তুত 

করিবার জন্ত অনেকগুলি কল আছে; কিন্তু দেখায় ভাল বীঞ্জ ইউরোপে রপ্তানি 

হইয়! কলেতে তল প্রস্তত হইয়৷ পুনরায় আমাদের দেশে ফিরিয়! আইসে। 
স্ট জাতি__প্রধানতঃ ইহার] দুই জাতিতে বিভক্ত; বড় বীজ বিশিষ্ট ও ছোট 
বীজ বিশিষ্ট বৃক্ষ; পূর্বোক্ত বীজ হইতে নিরু্ট ও শেষোক্ত বীজ হইতে 
বেশ ভাল তৈল পাওয়া যায়। জাতি ভেদে পাতার আকার, কাণ্ডের রড, 

বীজের রঙ বিভিন্ন প্রকার হইয়! থাকে । কোনও জাতি কাটা শুন্য, কোনও 

জাতি লম্বা, কোনও জাতি ঝোপ গাছে পরিণত হয় ; কোথায়ও ২০ হাতল্ন্ব! 

স্থায়ী গাছ, কোথায়ও বা বাধষিক ছুই তিন হাত লম্বা গাছ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ণে 

প্রায় ৭০০ প্রকার এগি দেখিতে পাওয়। যায়, জগতে প্রায় ৩০০০ রকমের এগ্ডি 

বর্তমান রহিয়াছে । পুষ! ক্লষি-কলেঙ্ে প্রায় ৭* রকম বীঙ্জ বিভিন্ন দেশ হইতে 
আনাইয়! পরীক্ষিত হইয়াছে তন্মধ্যে মাহ ও কাণপুর, স্ুরাতের এক এক জাতি, 

মান্দ্রাঙ্জের চারি জাতি ও মাথা রেড়ীর চাষ পল, প্রতিপালনের উপযুক্ত বলিয়া 

বিবেচিত হয়। নিয়লিখিত যে কয়েকটা জাতি এড়ি পলু পালনের পক্ষে সর্ববোত্কু 

বলিয়। পরিগুহীত হইয়াছে তাহাদের ইংরাজী নামও এস্থলে দেওয়া গেল--)119% 

11869509100) 001] 15011061107 2000] 0৮ 01)9705 ৯0720৮170800 1 ৮:0171005, 

1180715 1050605 11015 756৭ 310170110005 0 17]15569, ঠা 

51)06100 1)17015, 140)05 590104 1১070111)1575 এবং 01:82) [91৭1 পুষা। কৃষি 

কলেজের কীটতববিদের নিকট চিঠি লিখিলে বিনামূল্যে এগ্ডি পুষিবাৰ জন্য বাঁজ 

পাওয়া যায়। 

তৈল প্রস্তত £__-বীজ হইতে তিন উপায়ে তৈল গ্রস্তত করিবার রীতি বর্তমান 
আছে__কে) গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, (খ) ঘানিতে পিশির। (গ) ও পুরা পায়ের 
সাহায্যে । প্রথমোক্ত উপায়টাই সহজ); অগ্রে বীজগুলি সাশান্য ভাঙ্জিয়। লইয়। 

ঢে'কিতে ভানিয়া লইতে হয়; তৎপরে বীজের ৩৪ গুণ জলে সিদ্ধ করিলে তেল 

উপরে ভাপিয়। উঠিবে ; তখন একটী হাত। দিয়া উপরকার তৈল ছ'।কিয়া লওয়। 

হয়; পুনরায় অল্প জলে গরম করিয়া এই অপরিষ্কার টতশের উপকার ময়ল! ফেলিয়! 
দেওয়] হয়। বড় বীজের তৈল জ্বালান ও কল কব্জায় লাগান হয় এবং ছোট বীজের 
তৈল ওষধে ব্যবহৃত হইয়া থকে । পুর্ববরাত্রে বাঁজগুলি জলে ভিজাইয় দেণী 



২৬৮ কুষক__পৌব, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
ক ০ ৮৯ ০ পশ পরসসি_এেস ক কস ৪৬ শে পস্ট। এন তি পন এরি 5 পি (সি এসি পথ সরি তল উ এ ত - ৯ লাস এসি তা এসি জৌন্ড। কান শীট এসি ভাসি জাসি। ওল জান শনি জি পনি পপ পন ভি পরি পন কাশি কপি পরি তা ৭৬ শি সি ভাস্ষি কি আন জল্টি সলটি উনি পরা ছি ট সি সিরা উট গু 

হযানিতে পিশিয়া তৈল নির্গত করিবার প্রণালী মান্্রাজে প্রচপিত আছে। 

সাধারণতঃ বীজের $ অংশ তৈল পাওয়! যায়। বীজগুলি বিদেশে রপ্তানি হইয়]. 

যাওয়ায় ইহার খৈল হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহ। হইতে আমরা বঞ্চিত? 
ভারত কৃষি প্রধান দেশ; এখানে শতকর। ৮* জন কৃবিজীবি; অধিকাংশ লোকেই 

কৃষির উপর নির্ভর করিয়া অতি কনে দিন গুজরাণ করিতেছে; স্থৃতরাং যাহাতে 

আমাদের দেশেই এই তেল প্রপ্তত হইতে পারে তাহার চেষ্টা আমাদের কর! 

উচিত। ভারত হইতেও কিছু তৈল বিদেশে রপ্তানি হয় কিন্তু উহাতে নান৷ ছিলি 

মিসান থাকে বলিয়। কেহ তত আদর করে না। মান্দ্রাজের কোকনদ হইতে এগ্ডির 

বীজ বেণী রপ্তানী হইয়] থাকে; প্রতি বৎসরে প্রায় ৫৮৬৪৮৬ হনর বীজ বিদেশে 

-ব্রপ্তানি হইয়া! যায়। কিকাতার ক্ষেত্রমোহন বসাক একজন তৈল প্রস্ততকারা; 

রাজপাহী জেলেও এগ্ডির তল প্রস্তুত হইত । ১৮৯০ সালে ভারত হইতে ৩১৮৩১৬৩৭ 

টাকার তৈল ও ৬০৭৪২৯০২ টাকার বীজ রপ্তানী হইয়াছিল। কলিকাতায় জোসেপ, 

কোম্পানী এডি ভেলের কণ প্রস্তৃত করিয়৷ বিক্রয় করিতেছিলেন । কিন্তু বাম্প- 

চালিত কলে ব্রেড়ীর তৈল প্রস্তুত কর। তাদৃশ সুবিধাজনক বলিযা বোধ হইতেছে না। 

এটির মাটি-_উক্ ও নাতি হতোঞষ্চ দেশে নানা আবহাঁওয়াতে এড়ি 

গাছ জন্বিয়। থকে; ইহ] রাস্তার পার্খে ও পতিত জমীতে স্বাভ।বিকভাবে হইয়া 

থাকে ; ইহ! অনাভাপ স্থানে ও জঙ্গলে জন্মিলেও স্ুর্য্যোস্তাপেই ইহার বেশ বৃদ্ধি হয়। 

সারবাণ, সুকধিত জমীতে ইহার চাষ করা শ্রেয়ঃ) পাহাড়ের নীচে লাল কর্দমাক্ত 
জমীতে ইহার। বেশ জন্দিয়া থাকে ; পলিপড়া জমীও ইহাদের বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী ; 

মান্দ্রজে খালি ও পাক মিশ্রিত জমীতে বাঁজ বপন কর! হয়; মহাশুরে ছেয়ে 

রঙ্গের জমীতে বালি মিলাইয়৷ রেড়ীবু বীজ বোন। হয়; দিনাছপুরে বালুকামিশ্রিত 
কাদ। মাটিতে, পাটনার দিয়াড়ায় কর্দম বহুল বালুকামিশ্রিত মাটিতে, হাজিপুরে 

দিয়াড়ার বালুকাবহুল জমীতে, সীতামারী মনুকুমায় বালুকামিশ্রিত কাদা মাটিতে 

এবং নৃতন ও জঙ্গল পরিদ্কত জমীতে, কোলাপুরে লাল এবং কাল পলি পড়া জমীও 

কাখিওয়ারে কাল জমীতে ও বোন্বাইয়ে জল সেচনের বন্দোবস্ত ন। থাকিলে সাধারণতঃ 

বালুক। ও পাক মিশ্রিত জমীতে ইহার বীজ বোন হয়। 

সার-_-এই বৃক্ষ পরিবর্ধন ও পরিপোষণের পক্ষে পটাশ ক্ষার ও প্রস্ফ,রক 

দ্রাৰক অতিশয় প্রয়োজনীয়; সুতরাং যে জমীতে এই ছুই পদার্থের অপ্রতুণ সে 

জমীতে এই গাছ ভাল হয় না) এগ্ডির খেল ও এই বৃক্ষের সাররূপে ব্যবহৃত 

হইয়! থাকে; এই তৈল বিশ্লেষণ করিলে শতকর] ৫ ভাগ যবক্ষারজান, ২ ভাগ 
| প্রস্ক,রক দ্রাবক এবং ২ ভাগু পটাশ ক্ষার দেখিতে পাওয়া যায়; বীজের খোসা ও 

গু ড়িতে শতকর! ২.৫ ভাগ যবক্ষার জান ও ৬৫ ভাগ পট।শ ক্ষার পাওয়] যায়; 



রক 

৯ম সংখ্যা । ঃ্ সরকারা কষি সংবাদ ২৬৯ 
পি কস্ট শি ৩৮৭ পি তি ক সক কেশ তা ৩  প্সি শ নত তাস পি শসিত ৮ পিছ শন নিব ভি €ড এ এসি এসি তা এস এসডি, এটি এটি এটি, এটি ওটি এ জি ব্রি ছে উড পট এর 

এই খৈল কুত্রিষ সার হইতে বেনী মৃগ্যবান কারণ ইহার মধ্যস্থিত যবক্ষারজজান, 
বক্ষ অল্পে অল্লে অনেক দিন ধরিয়। লইতে পারে, বিঘা! প্রতি ৫1৬ গাড়ী গোবর 

সারও এই ক্ষেত্রে দেওয়া য/ইতে পারে । বিহার অঞ্চলে ছাই সার রূপে দেওয়া 

হয়। যে সকল পদার্থে পটাশ ক্ষার ও প্রস্ষরক দ্রাবক বিগ্মান আছে এ সব 

পদার্থ ই এড়ি বৃক্ষের সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
ক্রমশঃ 

সরকারী কষি সংবাদ । 

কটকে ধানের চাষে সার-__ 
ধান চাষে গোবর সার সর্বজন জানিত। অন্য 

কি প্রকার রাসায়নিক বা খনিজ সার দিলে কত উপকার হয়, 'কত পরিমাণে উক্ত 

সার প্রয়োগ বিধেয়, কোন সময় সার দিতে হইবে তাহার ঠিক নির্ণয় কর] হয় 
নাই। তবে এইটুকু ঠিক হইয়াছে খনিঞ্জ সার, ব৷ হাড়ের গুঁড়া ধান চাষের 
পুর্বে, বর্যার আরস্তে না দিলে ভাল ফল হয়না। কিন্তু সোর! সার খুব আগে 

দিলে বৃষ্টির জলে ধুইয়! বাহির হইয়। যাইতে পারে। সার দিবার সময়, সারের 

পরিমাণ নির্ণয় করা৷ অভিজ্ঞ চাষির পক্ষেই সম্ভব, নতুব1। আশানুরূপ ফল হয় না। 

এই কারণেই দেখা যায় যে কোন ধানে সোর। দিয় অপরির্্যাপ্ত ধান ফলিল এবং 

অন্য একটি ক্ষেতে সোর। দিয়াও ধানের ফলন বিশেষ কিছুই বাড়িল না। কটকে 

বহুবিধ সার প্রয়োগ করিয়! দেখ। গিয়ছে যে, গোবর সার পাইবার সুবিধা 

থাকিলে ধানে গোবরের মত সন্তা এবং ফলপ্রদ্দ সার আর নাই। বিঘাপ্রতি 
৫০/ মণ গোবর প্রদান করিতে পারিলে ৬/ মণ হইতে ৮/ মণ খড় এবং ১৬/ মণ 

হইতে ১৮/ মণ ধান পাওয়! যাইতে পারে। কিন্তু ধঞ্চে বুনিয় সবুঞ্জ সার প্রয়োগে 

ইহ। অপেক্ষ। ধান ও খড় ২/ মণ অথবা ৩/ মণ বাড়িতে দেখা যায় । ব্যয়-সক্ষম 

চাষীর পক্ষে নিয়লিখিতানুরূপ সারই ধানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সার। 

গোবর »** বিঘ। প্রতি ৩৪/ মণ । 

সুপার ফস্ফেটস*্* ... রঃ ১/ মণ। 

সোরা। রর রি ১৪ সের। 

এই কয়টি সার একত্র মিশ্রিত করিয়। প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে প্রতি 
বিধায় কটকে ৯/ মণ খড় এবং ২১ মণ ধান ফলিয়াছে, | 

১ সস. ৮ পপ সপ রী ০০০ সপ শপ "শপ সপ 

রব হাড়ে গড ড়া সহিত সালফিউন্রিক অন্্রংযোগে হৃপার ফস্ফেট তৈয়ার হ হয়। 



২৭৩ কুষক__পৌষ, ১৩১৮ ১২শ খণ্ড । 
ভি চি তা নন এলি ভি পাটি সি তাও রে সি লাস আজ সম রস রাস প্রস এাস, (পপ জজ রনি পনি চি পি ও শি পস্সি তি লন আম লি পাশ ৭টি কিন জি বাসি কী সত এসি জা ও এসি হাস সি এ ৯ জানি শস্টি এট পি কচ পচ শি ভি জা শত লাস তত লী শ্রদ্ি পি পি তিপ্ছি পিসি | চি ছিটা আপ জইপটি সপ উওটি বইউি ভাটা সি বট রি ইটা উরি ইটা সই উওর 

রঙ পুরক্ষেত্রে তামাক চাঁষ-_ 
তামাক স্ুমাত্র। এবং ছুই জাতীয় এমেরিকান তামাক--কনেকটিকটু ও 

ফ্রেমিংগেনের চাষ করিয়৷ দেখা হইয়াছে । চুরুট প্রস্ততের জন্ঠ সুমাত্র। তামাকের 

থুব খ্যাতি আছে। বঙপুরের জল মাটিতে ইহা ভালরূপই জন্মায় । ভাল তামাকের 
চাষ করিলেই সুধু হয় না, তামাক পাতা ভাল রকম সংশোধিত হওয়া আবশ্ঠক । 

তবে তাহার মূল্য বাড়িবে। এতকাল তামাক পাতা শোধন করিবার বিশেষ 

বন্দোবস্ত ছিল না। এক্ষণে বঙপুরক্ষেত্রে এই জন্ঠ একটি ঘর তৈয়ারি কর! 
হইয়াছে । বিগতবর্ষের উৎপন্ন ১৪/ মণ ৬০ সাড়ে ছয় সের তামাক ব্রিচিনাপলীর 
কোন ইউরোপীয় চুরুট ব্যবসায়ীর নিকট তামাকের গুণের তারতম)হুসারে ৩৫৭. 
হইতে ৬০২ টাক মণ দরে'বিক্রয় হইয়াছে । থাস রঙপুরের তামাক অপেক্ষা ৩ হইতে 
৬ গুণ দর উঠিয়াছেশ। তামাক পাত! প্রস্তুত কর] পর্য্যন্ত মোট খরচ প্রতি মণে 
১৪২ টাক1। এমেরিকান কনেকটিকটের ১৬ মণ ৫ সের এবং ফ্লেমিংগেনের ১২ মণ 

১৭ সের ফলন হইয়াছিল। তামাকের রঙ ভাল করিবার জগ্য পাতায় উত্তাপ ও 

ধোয়। দিবার ব্যবস্থা কর হইয়াছিল। এই কাগ্যের উপযোগী চুশী নির্মিত করা 
হইয়াছিল। ঘরের তাপ সমভাবে বাখ। ও লোহার পাইপের মধ্য দিয় আগুণ চালান 

প্রভৃতি কার্য্য সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই ঘরে, ক্ষেত হইতে কীাচ। তামাকের 
পাতাগুলি আনিয়। ঝুলান হয় এবং এই প্রকারে তামাক পাত। শোধনে ৪ দিন সময় 

লাগিয়াছিল। শামাকের পাতাগুলির রঙ দ্রাড়াইয়াছিল চক্চকে হল্দে। এই 

রকমে প্রস্তত এমেরিকান তামাকের দাম ৩০২ টাকা হইতে ৩৫২ টাক1। 
তামাকের আবাদ এবং এইরূপে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তত করিতে প্রার ২৫২ টাক। খরচ 

পড়িয়াছে। ব্যবসায়ীর হাতে বোধ হয় ইহা অপেক্ষ। কম খরচে তামাক পাতা 
প্রস্তুত হইতে পারে। রি 

বুড়ীরহাট ক্ষেত্রেও এমেরিকান ও সুমাত্রা তামাক মন্দ হয় নাই । তর 
সেখানকার পরীক্ষার ফল এখনও আশানুরূপ বলিয়া ধরিয়া লওয় যায় না। 

সেখানেও কৃত্রিম উপায়ে ধোয়া ও তাপদ্বারা পাত! শোধন করিবার ব্যবস্থ। হইয়াছে । 

এই উপায়ে তামাক ব্যরসায়ের শ্রবদ্ধি হইবে বলিয়। মনে হম়। তবে বিগতবর্ষে 

রঙপুরের স্ুুমাত্রা তামাকে যে দর মিলিয়াছে, তত দর আর ভবিব্যতে না হইতে 
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নিস হলি 

৯ম সংখ্যা। ] সরকারী ক্কষি সংবাদ : | ২৭১ 
আও এসসি এছ এটি "৮ এ, সি পন রস চিস্তি পিস তি ক ৪ ক আছ জাত পপ কন এট এসি ০ এ পি কি এপ ৪৯ ০প (পা বিন শস্টি। ০ রা জিপি আকিজ জাত পি কী এন ৪ পে এরি 

রে কারণ ই বৎসর বিলেলারত তারাতের, উপর হাতে শু নির্ধারিত 

কর]ুয় এত চড়া দরে এই তামাক বিক্রয় হইয়াছিল। 

বঙ্গে গম--১৯১১-১২ 

বাঙলার মধ্যে বিহারে, নদীয়া, মুশাঁদাবাদ, হাজারিবাগ 
এবং পাটনায় গম জন্মায়। বর্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ অনুমান 
১,২৬৩১৭০০ একর । 

বঙ্গে ভাদুই শশ্য- ১৯১১ 
এ বৎসর আবাদী জমির পরিমাণ ১০,৩৯১,৫০ 

একর । সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে সুবষ্টি ন। হওয়ায়ও মজঃফবরপুব, ভাগলপুর, পুিয়। 
ও সণাওতাল পরগণায় অতিবৃষ্টতে, বর্ধমান, কটক ও পুরীতে জলগ্লাবনে পুর্ণ মাত্রায় 

ভাছুই ফসলের আবাদ হয় নাই। সমগ্রবঙ্গে গড় পড়ত হিসাবে ১০.৯৬০,৫০০ একর 
জমিতে ভাছই ফসলের আবাদ হওয়! উচিত। অনুমানে ঠিক হইয়াছে ষে শতকর! 
৯০ ভাগ ফসল জন্বিয়াছে এবং এই বৎসর ভাছুই ধান্যের পরিমাণ ৩৪, ৮২০,১০০ 

হন্দর। এক হন্দরের ওজন ভারতীয় মাপে কম বেশ ৫৪ সের। বিগত পুর্ব বর্ষে 

৩১,০৪৭,১০০ বৃক্ষের ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। 

বঙ্গে তিলের আবাদ-_১৯১১ 
বর্তমান বর্ষে কিছু কম জমিতে তিল চাষ 

হইয়াছে । বাৎসরিক তিলের আবাদী জমির পরিমাণ গড়ে ২৪৯,৪০* একর কিন্ত 

এ বৎসর ২১১,৫০০ একর মাত্র জমিতে তিল চাষ হইয়াছে । একরে ৪২ মণ তিল 

উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । এই হিসাবে ৩৩.০০০ টন তিল 

'জন্মিয়াছে। ইহ] ব্যভীত ৩৫,৭০* একর পরিমাণ জমিতে ৫,২০* টন জলদী জাতীয় 

পতল জন্মিয়াছে। অতএব সব্ধপমেত এ বসব উত্পন্ন (তিলের পরিমাণ ৩৭,৭০৬ 

টন। মোটাঘুটি হিসাবে ১ টনের ওজন ১ মণ ২৭ সের। 

বঙ্গে নীল-_-১৯১১ 
বর্তমান বর্ষে নীলের আবাদী জমির পরিমাণ ১১০,৬০০ 

একর । বিগত পুর্ব বৎসর অপেক্ষা ৭৬০০ একর অধিক । মোটের উপর ২৬,৭৫২ 
ফ্যাকৃটরি মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছে । বিগত পুর্ব বৎসরে ২০,৬০৬ ফ্যাঃ মণ উৎপন্ন 
হইয়াছিল। মেঃ মোরাণ কোম্পানী মতে ২3,০** ফ্যাঃ মণ নাল উৎপন্ন 

হইয়াছে। | ৃ্ 
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পৌষ, ১৩১৮ সাল | 

বঙ্গীয় কষি-বিভাগ 

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কার্ষ্য অল্পে অল্পে উন্নতির পথে অগ্রশর হইতেছে এবং 

আশ। কর! যায় যে ভবিষ্যতে ইহার দ্বার] কৃষি-প্রাণ ভারতের প্রস্ভৃত কল্যাণ সাধিত 

হইবে । আমরা এই বিভাগের আশু উন্নতি দেখিতে ইচ্ছা! করি কিন্তু তাহ! 

প্রচুর ব্যয়সাধ্য, কিন্তু ভারত গভর্ণমেপ্ট মনে করিলে কি না হয় ভারত গভর্ণমেপ্ট 
অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ মুক্তহস্ত, একার্য্যে সেইরূপ মুক্তহস্ত হইলে ভারতের কৃষির 

অবিলম্বে উন্নতি হইতে পারে এবং ক্কষিমাত্র অবলম্বন এরূপ ৩০ কোটী ভারতের 

প্রজার অন্ন সংস্থানের উপায় হয়। আমাদের আশার কথ এই যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট 

এককালে উদ্দাসীন নহেন। কৃষির উন্নতি কল্পে বহুব্যয়ে বঙ্গে,__পুষাতে, কৃষি- 

তন্বান্ুসন্ধানাগার স্থাপিত হইম়্াছে। সমগ্রা ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালার তুল্য 

জলহাওয়।, বাঙ্গালার মত মাটী কোথায়ও নাই। বাঙ্গালায় সেইজন্য ভারতীয় কবির. 

কেন্দ্র হওয়! কর্তব্য এবং এই কারণেই বোধ হয় পুষ! তন্বাহ্থসপন্ধানাগার বাওল।য় 

স্থাপিত হইয়াছে | 

এক্ষণে দেখ। যাউক বে, বঙ্গীয় কবিবিভাগ কৃষিশিক্ষ। বিস্তারের জন্য কি 

করিতেছেন-_বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের উদ্যোগে বিগত -১৯১০ সালের ৩র নভেম্বর 

সাবরে একটি কৃষি বিছ্ালয় স্থাপিত হইয়াছে । এই বৎসরেই উক্ত বিদ্যালয়ে ১২টি 

ছাত্র কৃষি শিক্ষার্থ গমন করিয়াছে । ছাত্রগণ সকলেই হিন্দু এবং ইহাদের মধ্যে 

৬ জন পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছে । ছাত্রগণকে অন্তান্ত কলেজের উপাধির ন্যায় 

এখান হইতেও কৃষি বিগ্ভাবস্তা-জ্ঞাপক উপাধি দ্রিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । উপাধি 

লাভ করিতে গেলে এখানে তিন বৎসর পড়িতে হইবে । কলেঞ্জে শিক্ষার ও 

অধ্যাপনার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়। গিয়।ছে, রপায়ন ও'বিজ্ঞানের সহকারী 
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অধ্যাপক থে কয়েক জনের অতাব ছিল তাহাও পুরণ হইয়াছে। | ইতি পুর্ব হইতেই 
কটকে, হাজারিবাগ ও বর্ধমানে বিদ্যালয়ের সংশ্লিই কষি-শিক্ষার্থ এক একটি শ্রেণী 

নিদ্দিষ্ট ছিল" এক্ষণে সেগুলি বন্ধ করিয়া! দেওয়া হইয়াছে। গয়1 ও ডুমরশাওতে 
এরূপ শ্রেনী এখনও আছে তাহাও বন্ধ করিয়! দিবার কল্পন। হইতেছে । কারণ, দেখ! 

যাইতেছে ঘে, এই সকল শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া! কৃষি বিষয়ে বিশেষ কোন 
ব্যুৎপন্তি লাভ হয়না বা এ সকল ছাত্র স্বাধীনভাবে বা চাকুরি লইয়া! কোনরূপ 

ক্কঘিকার্ধ্য পরিচালনের উপযুক্ত হয় না। এই সকল ছাত্রগণকে সাবর কলেজে 

প্রবেশেরও কোন বিশেষ সুবিধা! বা সুযোগ দেওয়া! হয় না; সুতরাং এই সকল কথি- 

শ্রেনীতে পাঠ করিয়া বৃথ। সময় নষ্ট করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। 
বঙ্গীয় গতর্ণমেপ্ট এক্ষণে মধ্য-ইংরাজী, উচ্চপ্রাথমিক ও অন্তান্ত সমস্ত স্কুল সমূহে 
সাধারণ কৃষি, গাছ পাল। ও জল মাটির সহিত ছাত্রগণের পরিচয় কিয়! দিবার 

প্রয়াস পাইতেছেন। শিক্ষা-বিভাগের উপর এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে । তবে 

শিক্ষা-বিতাগ ইচ্ছা করেন ষে, কৃষি-বিতাগ হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে ও 

'শিক্ষকগণকে মধ্যে মধ্যে পারিতোধিক দানের ব্যবস্থা কর। হইবে । 

কষি-শিক্ষ। বিস্তারের অন্যতম উপায় ক্কষি-পরীক্ষ। ক্ষেত্রে ছাত্র নিয়োগ। 

এক্ষণে অনেক ছাত্র এইরূপে কৃষি-শিক্ষ] লাভ করিয়া থাকে । বধি-বিভাগের ইচ্ছ। 

ঘে, প্রাদেশিক কঘি-সমিতি এঁ সকল পরীক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র পাঠাইয়া তাহাদের কৃষি 

শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। চাধী ছাব্রগণ সেখানে বিনা খরচে থাকিবার জায়প। 

পাইয়। থাকে এবং তাহাদিগকে অধিকন্ত স্থানীয় হারে তাহাদের পরিশ্রমের মজুরী 

দেওয়] হয়। ভবিষ্যতে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা! রদ ন| হয় ইহ] আমরা সর্বাস্তকরণে 

প্রার্থনা করি । পরীক্ষাক্ষেত্রে হাতে হাতিস্বারে অনেক কৃষি-তব্ব ও কষি-কৌশল শিখ। 
যাইতে পারে এবং ভবিষ্কতে এর সকল লোক নিজ নিজ চাষের উন্নতিবিধান কিন্ব। স্থচাঘী 

হইয়। চাকুরী স্বীকার করিয়াও তাহার মনিবের চাষের স্ুুখৃঙ্থলা করিষ। দ্রিতে পারে 

এবং উপরন্ত তাহার। উচ্চহারে বেতন লাতে সমর্থ হয়। আর একট! চিস্তূর বিষয় এই 

থে, যতদুর দেখ। যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় সাবরে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই শিক্ষ। 
করিতে পারিবেন এবং ষাহার। ভাল ছাত্র তাহার তথ। হইতে পুষাতে প্রবেশ লাত 

করিবেন, এই কারণে আমর। আরও বলি ঘে, সাধারণ ছাত্রগণের পরীক্ষাক্ষেত্রে কষি- 

শিক্ষার মত কোন একটী বন্দোবস্ত ন। থাকিলে উপায়স্তর কি! বিশেষতঃ কবি-শিক্ষা্থাঁ 

ভভ্রবংণীয় ছাত্রগণের শিক্ষার এখনও কোন বিলি ব্যবস্থা! হইতে দেখা ৰাইতেছে লা। 

কষিতত্বান্থুসন্বান-__এক্ষণে সমস্ত বাঙপায় ছয়টি কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপিত হইল্সাছে__ 

১ চুচড়া, ২ বর্ধমান, ৩ বাকীপুর, ৪ ডুমরণাও, ৫ সাবর* এবং ৬ কটক। ইহঃ ছাড়। 

কলিমপঙে এক কলষি-গুদর্শন ক্ষেত্র আছে। 

৬৩৫ 
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বিহারের ্ লান্টার সমিতি নীল চাষ ছাড়িয়া অধুনা ইক্ষচাখে মনোযোগী হইয়া 

ছেন। এই জন্ত ইক্ষুচাষের বিস্তার ক্রমশঃই বাঙলায় বাড়িতেছে। কবি-বিভাগের 

কৃষি-পরিদর্শক জেনারেল বঙ্গীয় ক্লবি-বিভাগের পরীক্ষার জন্য কয়েকটি হস্তচালিত 

বুরণণীল চিনি প্রস্তত যন্ত্র পাঠাইয়৷ দিয়াছেন। তাহাদ্বার| সহজে কম খরচে 
চিনি প্রস্তত হইবে । বর্ধমান ক্ষেত্রে চিনি প্রস্তৃত করিয়। যন্ত্রগুলির পরীক্ষ। কর 

হইবে। | 

বিহার প্লাণ্টার-সমিতি ইক্ষুচাষে মনোনিবেশ করিলেও তাহারা নীলের কথা 'মন 

হইতে তাড়াইতে পারেন নাই। সস্তায় ভাল নীল উৎপন্ন করিবার নান। প্রকার 

পরীক্ষা চলিতেছে, গভর্ণমেন্টও এ বিষয়ে কম উদ্যোগী নহেন। এই কার্যে মোট ব্যয় 

৯১,৮৩৩৭ টাকার মধ্যে, গতর্ণমেন্ট ৩২,৫*০২ টাকা দিয়াছেন। নীল চাষের 
নববিধান,_ _গামলায় নীলের চাষ। যে ঘরে এই পরীক্ষ। চণিতেছিল, সে ঘরটি জলে 

প্লাবিত হইয়। যাওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইলেও পরীক্ষায় কিঞ্চিৎ ঘাহ। স্থির হইয়াছে, 

তাহাতে ভবিষ্যতে পরীক্ষার আশ! নির্মাল হয় নাই। আর একটি আশার কথা 

এই যে, নীল উৎপাদনকারী অনেকগুলি গাছ গাছড়ার আবিষ্কার হইয়াছে এবং 

পে গুলি লইয়। অনুসন্গান চলিতেছে । 

এই কষি-সমিতি পাট লইয়াও পরীক্ষা করিক্লাছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 

যে, বিহারে পাট চাৰ করিয়া লাত হইবার সন্তাবন! খুব কম। 

মজঃফরপুরে তিষির পাট উৎপন্ন কর। বিগতবর্ষের অন্য একটি পরীক্ষার বিষয় 

ছিল। বেলজিয়ম হইতে এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আনাইয়৷ এই কার্য্যে ব্রতী করা 

হয়, তাহাতে ব্যয় হইয়াছে ৫,৫০২ টাঁক। তাহার ফলাফল এখনও প্রকাশ হয় নাই। 
এত ব্যয় হইলেও যদ্দি ভারতের কৃষি সম্পদের বৃদ্ধি হয়, তাহ! হইলে ভবিষ্যতের 
ভাল বলিতে হইবে। 

রাসায়নিক বিভাগে ইক্ষু ও সয়সীম লইয়৷ অনেক আলোচন। হইয়াছে । বাঙলায় 
উৎপন্ন হয়, এইরূস কয়েকপ্রকার ইচ্ষু ও সয়দীম সংগ্রহ হইয়াছে। তাহাদের 

শেণী বিভাগ করিয়৷ ফলাফণ শঘ্র প্রকাশিত হইবে । এতদ্বাযতীত কতিপয় সংখ্যক 

মৃত্তিকার নমুনা, সার ও খাদ্যের পরীক্ষ। হইয়াছে; পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা মোটে 

১,৬৯১টি মাত্র । সার, খাদা, মাটি বিশ্লেষণের ব্যবস্থা আরও যাহাতে বহু পরিমানে 

হয় ইহ সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় । 

উত্তিদর-বিদ্ত! (139%87)7 ) আলোচনার জন্ত একটি যন্ত্রগার সম্পূর্ণরূপে 
পরিগঠিত্ত হইয়াছে । তব্ববিচার করিয়। ভাহই কলাই আদর শ্রেণী নির্ণয় 

হইতেছে । বিভিন্ন প্রকার কুলী, সিম, মস্থর, মুগ, শণ, মটরাদির তব নির্ণিত 
হইতেছে । উতিদ্-বিদ্যা সাহায্যে ৮৮ প্রকার পরস্পর বিভিন্ন আখ উৎপন্ন 
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হইয়াছে! কানন, মরুয়া, বার! লইয়। বিঢার কর! হইতেছে । ছাগণের 

শিক্ষা! বিধানার্থ ২৭৬টি গাছ পালার নমুনা! সংগ্রহ হইয়াছে। সাবরের ছান্রগণের 

জন্য উত্ভিৰ বিচার পুস্তিকা বাস্তবিকই উত্তিদ-বিজ্ঞান শিক্ষার টি ০৪ বলিয়। 
মনে হয়। 

কধি-বিভাগ দ্বার কীটতন্ সন্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা হইতেছে । অন্যান কার্ধ্য 

অপেক্ষা কষি-বিভাগ এই কার্য্যে বহুদূর অগ্রপর হইয়াছেন। এ দেশের বহু শন্য 
কীটাদির উপদ্রবে নষ্ট হইত, এখনও হইতেছে । বর্তমান সময়ে কীটের ঘ্বার! 

ধ্বংশ নিবারণের বিশেষ প্রকার চেষ্টা হইতেছে এবং এই চেষ্টার ফল ভবিষ্যতে 

আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। পাটের পোকা, আখের পোকা, পানের পোকা, 

তামাকের পোকা, আমের পোক। ও তাহার প্রতিকার সমন্ধে আলোচনায় বাঙল! 

দেশের চাষীর বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে । উপরোক্ত পোকাগুলি ফসল নষ্ট 

করে। পোকাদ্ারা উপকার হয় এমন পোকাও আছে__যেমন লাক্ষা পোকা, 
তসর পোকা । ভারতের লোক এই সকল পোকার কথ। বহুকাল হইতে জানে; 

তথাপিও এই সমন্ধে বিশেষ আনোচন। হওয়ায় লাভ আছে এবং তাহাতে সাধারণে 

ইহার চাষ আবাদ করিয়। লাভবান হইতে পারে । বঙ্গীয় কষি-বিভাগ সেই শিক্ষার 

স্যোগ করিয়া দিতেছেন। 

ফসলে কীটের উপদ্রব ব্যতীত ফসলের অন্য রোগও আছে । ' মাইকোলজীতে 
এই বিষয় আলোচিত আছে। সাধারণতঃ ইহাকে ছত্রকরোগ ও ধবস।-ধর! 

বল। যায়। 

মানভূম, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ, নদীয়। প্রসৃতি কত স্থানে ধানে ছাত.র। লাগিয়! 

কত আবাদ নষ্ট হইয়াছে । ক্ষেত অধিক জলবস৷ হইলে, ধান-ক্ষেত বৎসরের 

মধ্যে একবার অন্ততঃ শু হইয়া না গেলে বা তাহাতে লাঙ্গল মৈ দিয়। চবিয়! 

হাওয়! খাওয়াইতে না পারিলে ধানে প্রায়ই এই রোগ দেখ! দেয়। জমি হইতে 

জল বাহির করিয়! দিয়! জমিতে হাওয়া রৌদ্র খাওয়াইয়৷ তাহার পর জল ঢুকাইতে 

হয়। অথব। প্রতি বিঘায় পাঁচ কিন্বা ছয় সের হিসাবে খাড়ি লবন ছড়াইতে 

হয়। আখে লাল ধবপা ধরে । খড়ি আথে অন্ত আখের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 

ধ্বস লাগিয়া থাকে । রোগাক্রান্ত আথ কাটিয়। পুড়ান ছাড় আর অন্য প্রতিকার 

অগ্যাপিও স্থিত্র হয় নাই। আলুর গোড়ায় এক প্রকার ধর্বস। ধরে, অলুর পাতায় 

এক প্রকার দাগ লাগে এবং আলুতে এক প্রকার জীবাণুঞ্জ পোকা ধরে। ইহাদের 

প্রতিকার কি, আঙ্জিও সম্পূর্ণরূপে ঠিক হয় নাই; এই সম্বন্ধে তত্বান্ুসন্ধান হইতেছে। 
আলোচ্য বর্ষের বঙ্গীয়-কৃষি বিভাগের একটি প্রধান কার্য রেশম চাষের উৎকর্ষ 

বিধান। ইহার জন্ত একটি রেশম-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার সভাপতি 
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বঙ্গীয় কষি-বিভাগের ডিরেক্টর | অধুন্। বাঙলায় তিন জাতীর রেশম কীটের চাষ 

হয়,_ছোট পাল, নিস্তারি এবং বড় পাল,। এই কাঁটগুলিকে বিশেষভাবে 
প্রতিপালন করিলে বদ্দি তাহাদের ঘার! চীন, জাপান এবং ইটালিয়ান রেশমের 

মত রেশম উৎপন্ন করিতে তাহার পার যায় বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। কিন্ত 

কীটতত্ববিদ লেফ্রয় সাহেব বলেন যে, এই বীজ হইতে দেনী রেশম অপেক্ষা উৎকুষ্ট 

রেশম উৎপন্ন হওয়া কঠিন। বিদেশী বীজ আনাইয়া এদেনী বীজের সহিত শঙ্কর 
উৎপাদন করা ব্যতীত উপায় নাই। এই কারণে তাহার পরামর্শ মত বিদেশ 

হইতে রেশম কীট আনান হইবে এবং শঙ্কর উৎপাদনার্থ জ্রান্স হইতে একজন 

অভিজ্ঞ ব্যক্তি আপিয়াছেন। ছুই তিন বৎসরের অনবরত চেষ্টার পর তবে কি ফল 

-ঈাড়ায় জানা যাইবে । 

বাঙলার নান! স্থানে সর্ধসমেত ১৯টি রেশম কীট পালনাগণর ( বব 01301105 ) 

আছে। এই সকলস্থান হইতে অন্যত্র বীজ বিতরণ হয়। বিগপ্ত বর্ষে এই সমস্ত 

নর্শারি হইতে ৭,৮৫৮ টাকার বীজ বিক্রয় হইয়াছে। কৃষি-বিজ্ঞাগ হইতে সুধু বাজ 

বিক্রয় হয় নাই, অন্য পোকার উপদ্রব হইতে যাহাতে রেশম চাষের ক্ষেতগুলি রক্ষ 

পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে । পু প্রতিপালনের গৃহগুলি রক্ষ। 

করিবার জন্য উপায়াভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখনও 

কিন্ত এরূপ উপযুক্ত লোকের খুব অতাব। কতিপয় লোক পনু প্রতিপালনের 
প্রধান কেন্দ্রে শিক্ষা লাত করিতেছেন। 

চীন দেশ হইতে শাদা এবং নীল গুটী আনাইয়! চাবীগপকে দেওয়া হইয়াছে, 
ইটালি হইতে তু'তগাছ আনাইয়। তু'তের ভাল কাটিয়া চাষীগণের মধ্যে বিতরণ 
করিয়া! ইটালীর তু'ত চাষের চেষ্টা হইতেছে । কপিকাত। লিণ্ডি বরফগুপামে 

রেশম গুটি রক্ষা! করিয়া, উত্রুষ্ট রেশম কীট উৎপাদন করিবার চেষ্টা কর। হইতেছে, 

ভাল রেশম উৎপাদনের বহুতর চেষ্টা কষি-বিতাগের আন্তরিকতার পরিচায়ক। 

মত্ম্তের চাষ _কুষি-বিভাগ ইদানী মাছের আবাদেও মনোনিবেশ করিয়াছেন। 
বাধাজলে মাছের ভিম ফুটে কি না!তাহ। লইয়া পরীক্ষ! কর। হইয়াছিল, কিন্তু 
পরীক্ষা সফল হয় নাই। আমরা জানি যে খুব দৌড়দার দীর্থিক1 না হইলে তথায় 
রোহিত, কাতলা, মিরপাল প্রভৃতি পোন! মাছের ডিম ফুটে না। এরূপ বড় বড় 

দীর্থিকায় আমর। পোনামাছের ডিম ফুটিতে দেখিয়াছি। মব্ম্য সন্বন্ধে দ্বিতীয় 

অনুসন্ধান ইলিস্ মাছের জন্মস্থান ও সময় নির্ণর করা। অনুসন্ধানে জান! গিয়াছে 
যে, আখিন কাষ্ঠিক মাসে ইলিস্ মাছ ডিম ছাড়ে এবং বক্সার, মুঙ্গেরাদি গঙ্গার 
উপরের আোতই তাহাদের ডিম প্রসবের স্থান। ভেটকি, ভাঙ্গন, পারসে প্রসৃতি 

'লোণা মাছের চাষ সন্বক্কেও আলো5ন। কর হইয়াছে । বামনঘাটার ভেড়ী 
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গা এপ শত লাস এ পি পি এসি কি অপি আই, ওলা শি এলি পপ শি এ ভা জাত ভোন ভাসি এ জাগি পি এ, এছ ওটি নি পনি এ এলি এ এপ এ পলি এসি রি ওলি ও সি এন ও সি এ (১ এ। রর ওর এ সহি ৬ রি এটি চটি তি সত জী জানি জা পো ৬ ও দ্র সত জি আন্টি চা নি নব এপি রনি কু এপ ০ পর এ এ বাসি পি পি এ 

লইয়। এই সকল মত্ম্ত সম্বন্ধে তব্বসংগ্রহ কর। হইতেছে । অগ্ভাপিও এই মৎ্স্ঠ 
কুলের আচরণ পর্ধযালোচন করিয়া এমন কিছু বিশেষ সিদ্ধান্ত ঠিক কর! হয় নাই। 

কধি-বিতাগের উদ্যেগে বাঙলার অনেক স্থানে প্রাদেশিক কষি-সমিতি স্থাপিত 

হইয়াছে। বর্ধমান, মুশিদাবাদ, চম্পারণ, কটক, আঙ্গুল, সম্থলপুরাদি প্রত্যেক 
জেলায় একটি কবিসমিতি গঠিত হইয়াছে । দেশে গণ্যমান্য জমিদারগণ এই সকল 

সমিতিতে যোগ দ্দিয়াছেন। ক্ুষি-বিভাগের উদ্যোগে এবং জমিদাগণের চেষ্টায় 

বঙ্গের কৃষির উন্নতি বিধানার্থ সাধারণে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে । যদিও এই 

সমিতি গুলির দ্বারা অগ্যাপিও কৃষির উন্নতি বিধায়ক বিশেষ কোন কার্য্য সংসাধিত 

হয় নাই, তথাপি আমর। হুগলির শ্রীযুক্ত বাবু বসম্তকুষার মিত্র, চকদিঘির রায় 
ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাছুর, বিরভূমের বাবু রামেশ্বর পরামাণিক ও বাবু 
কালিকানন্দ বন্দোপাধ্যায়, ২৪ পরগণার বাবু তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু 

কনক রায়, রায় কালীভূষণ ঘোষ বাহাছুর, খুপনার বাবু যতিক্ত্রনাথ বনু, বাকিপুরের 

রায় পুণেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাছুর, সাহাব।দের বাবু হরিহরপ্রসাদদ সিংহ, 
মঞজজঃফরপুরের বাবু জ্ঞানেন্্রমোহন দত্ত, চাম্পারণ রাজপুরে নলকর ই, এইচ, হডসন 

সাহেব, ভাগলপুর জেলার মাধিপুর! গ্রামের সারদাপ্রসাদ সরকার, হাজারিবাগের 
বিশ্বেশ্বর "মুখোপাধ্যায়, বালেশখ্বরের রাঞ্জা বাহাদুর, এই সকল ব্যক্তিগণকে 
উৎসাহিত দেখিয়। আমাদের মনে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়। 

বঙগীয় কষি-বিভাগের নিকট সাধারণ কৃষক মগুলী আর একটি বিষয়ের জন্ত খণী 

বলিয়া মনে করিয়। থাকেন । কৃষি-বিভাগ কষি, শিল্প ও পন্ড প্রদর্শনীতে কৃষিজাত 

দ্রব্যাদি, কৃষি যত্ত্রা্দি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কৃষি-বিভাগের অভিজ্ঞ কম্মচাব্ীগণ 

প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়। যন্ত্রার্দির ব্যবহার দেখাইয়া দেন ও কষিজাত দ্রব্য 

ও পশ্বাদি সম্বন্ধে অনেক বিশেষ তথ্য সাধারণকে সরল তাধায় বুঝাইয়।৷ দেন। 
মিঃ ই, জে; উডহাউস্ কি প্রকারে দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা কর্তব্য বা কিরূপ ভাবে 

দেখান উচিত, কি রূপে সেগুলি সজ্জিত হওয়। কর্তব্য এতদৃসন্বদ্ধে কতিপয় প্রবন্ধ 

প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল কর্মচারী প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইবৈন, তাহার! 
তাহার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ক্ষি-বিভাগ হইতে প্রদর্শনীতে 

অর্থ সাহায্য কর! হইয়া থাকে । বিগত বর্ষে ৫,০০২ টাক] বিভিন্ন প্রদর্শনীতে 

সাহায্য কর হইয়াছিল। 

বঙ্গীয় ক্ধি-বিভাগ কৃষি সম্পক্রয় অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এধং 

স্থানীয় জমিদারগণের সহিত সমবেত চেষ্টায় এক্ষণে কৃষির উন্নতিকল্পে যেরূপ 

উদ্যোগী হইয়াছেন, যদ্দি তাহার! ফলাফল নির্ণয়ের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখেন, তবে 

বঙ্গের কষি-বিভাগ অচিরে আদর্শবান অধিকার করিবেন। 
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রাজার আগমনে ভারতবাসীর আশ 

রাঁজ। ও রাণী গত ৩০এ ডিসেম্বর, শনিবার কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন, 
৮ই জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা, পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছেন। 

রাজ ও রাণী ২র। ডিসেম্বর ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ১*ই জান্ুরাবী 

ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। সম্রাটের আগমনে বোম্বাই, দীল্লি, 

কলিকাতা ও নাগপুরে তাহার অভ্যর্থনার জন্ বিরাট আয়োজন হইরাছিল। 

কিন্তু রাজ। ও রাণীর অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতায় যেরূপ আয়োঞ্জন, যেরূপ সাজসজ্জা, 
যেরূপ জনসম্মিশন হইয়াছিল, কুআ্রাপি সেরূপ হয় নাই। এরূপ উৎসাহ, এরূপ 

জন্ত1, এরূপ আনন্দ উৎসব আর কখনও দেখ! যায় নাহ বলিলেও বল যায়। 

রাজ বঙ্গবিভাগ রদ করিয়। বঙ্গ-বিভাগ জন্ত বেদন। দুর করিক্াছেন। আধিকন্ত 
বঙ্গদেশের প্রাণে আনন্দ ধার। প্রবাহিত করিয়াছেন। ধন্য সেই বাজ, আর ধন্য 

সেই রাজমন্ত্রী ও রাজপ্রতিনিধি, ধাহার। প্রজার মনের বেদনা জানিয়। তাহ। দূর 

করিতে প্রস্তুত হন। | 

শিক্ষা বিস্তার -__যাহাতে সার্বজনিক শিক্ষা প্রবন্তিত হয়, প্রজার ইহ! 

একাভ্ত ইচ্ছা । রাজ! দিল্লাতে ঘোবণ। করিয়াছেন, জনসাধারণের মধ্যে 

শিক্ষ। বিস্তারের জন্য ৫৮ লক্ষ টাক। মঞ্জুর করা হইবে এবং বৎসর বৎসর সাহায্যের 

পরিমাণ বদ্ধিত করা হইবে । বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে অভিনন্দনের উত্তরে রাজ বলিয়া- 

ছেন,__“"আমার এই ইচ্ছ। যে, দেশের সর্বত্র স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তারত- 

বাসীগণ মনুষ্য লাভ করিয়। শিল্পে, কৃষিতে, অন্তান্ত কাধে অন্য দেশের লোকের 

সমকক্ষ হয়, ভারতের গৃহ জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত হয়, ভারতবাসীর পরিশ্রম ও জ্ঞান 

দ্বারা নুশিক্ষ। হয়, তাহাদের চিন্তা উন্নত হয়, সুখ ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়। ভারতের 

শিক্ষা! বিস্তারের বিষয় সর্বদাই আমার মনে থাকিবে । শিক্ষাই ভারতবাশীকে আশ। 

দিয়াছে | উন্নততর শিক্ষ। দ্বারা ভারতবাসী উন্নততর আশ। লাভ করিবে ।” 

উন্নততর শিক্ষার জন্য ভারতগতর্ণমেণ্টের নিকট উত্তরোত্তর অধিক ব্যয়ের 

প্রার্থনাই এক্ষণে ভারতবাসীর প্রাণে সর্বদাই জাগিবে, কারণ রাজ-সাহায্য ব্যতীত 
সমগ্র প্রজার সুশিক্ষা। সম্পন্ন হওয়। কঠিন । | 

রাজ। এদেশে আসিয়। এদেশবাসীর মনে নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়াছেন, নূতন 

আকাজ্ম। জাগ্রত করিয়াছেন নূতন আশার উদ্রেক করিয়াছেন। 
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বাজার মহারাশী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ দর্শন-_কলিকাতায় 
অবস্থানকালে এক দিবস প্রাতঃভ্রযণের পর, বেল। সাড়ে দশটার সময় সম্রাট, লর্ড 

হার্ডিঞ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গ্রিমস্টোন, কাণ্তেন গডক্রে ফসেট ও কাণ্তেন বর্ণের 

সহিত মোটরযোগে ভিক্টোরিয়া! “মেমোরিয়াল? পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 

তিনি স্থতি-সৌধের নক্সাসমূহ পরিদর্শন করেন। স্মতি-সৌধের নির্মাণ সম্বন্ধে 
তিনি সার উইলিম এমারসন্কে বছ বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 

স্বতি-সৌধের একটি সুন্দর মডেল বা আদর্শ প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র 
নঝ্সায় ভাবী বিশাল-সৌধের প্রতিচ্ছবি দেখিয়। সত্াট ছুই একটি বিষয় পরিবর্তন 
করিবার পরামর্শ দ্রিয়াছিলেন। স্বগাঁয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যে প্রতিসুন্তি এক্ষণে 
রেডরোডে বিরাজ করিতেছে, তাহা স্বতি-সৌধের পাদমুলে রক্ষা করিবার কল্পন! 

হইয়াছিল। এ ব্যবস্থা সম্রাট মহোদয়ের মনোমত হয় নাই 1 ৫সীধ হইতে কিছুদুরে 
যে পুষ্পময় ক্ষেত্র থাকিবে, তিনি তাহার মধ্যস্থলে মহারাণীর প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিবার আদেশ দ্রিয়াছেন। সম্রাটের ইচ্ছা এই যে, প্রতিমৃর্তির চতুষ্পার্থে সুন্দর 

রাস্ত। নির্মিত হইবে, সেই প্রশস্ত রাস্তায় লোক গাড়ী করিয়া বেড়াইতে পারিবে । 

জয়পুরের মাকুরা নামক খনি হইতে স্মতি-সৌধের জন্য মার্বেল প্রস্তর আনীত 
হইতেছে। প্রতি সপ্তাহে গাথিবার উপযোগী ৫* টন মার্বেল মাকৃর! হইতে কার্য্যস্থলে 

আনীত হইয়। থাকে । সম্রাট মহোদয় এই সকল মার্বেল থণ্ডও পরিদর্শন করিয়া- 

ছিলেন। তাহার পর সত্তরাট মহোদয় ভিক্টোরিয়া সৌধের নিম্দাণ-কার্য্য পরিদর্শন 
করেন। তিনি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে সমস্ত পধ্যবেক্ষণ করিয়াছিলন। কি তাবে 

পাবাণখণ্ডগুলি বিন্স্ত হইতেছে, শুকাঁতে কি পরিমাণ চুণ মিশ্রিত করা হয়, সম্রাট 

মহোদয় তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার পর সম্রাট মহোদয় স্মতি-সৌধের 

ভিত্তি-প্রস্তরের নিকট উপস্থিত হন। তিতি-প্রস্তরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়! সম্রাট 

বলেন, ছয় বৎসর পূর্ববে ঠিক এই সময় আমি তিতি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। 
সম্রাট তখন প্রিন্স অফ ওয়েলস বা যুবরাজ ছিলেন। ৫ 

টালিগঞ্জে অশখ প্রদ্র্শনী- সম্রাট ও সম্রাভী যোটরযোগে টালিগঞ্জের 
অশ্ব-প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। মিসটেস অফ দি রোবস্, ভারত-সচিব, 

লর্ড ক্র, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সার গ্রীমষ্টরোম, কাণ্ডেন গডফ্রে ফসেট, লর্ড চাল । 

ফিজমরিস প্রভৃতি সম্রাটের অন্থগমন করিয়াছিলেন । 

চিত্রশালায় সত্রাজ্জী- সম্রাজ্ঞী মেরী লেভী হার্ডিঞ্জের সহিত মোটরকার- 
যোগে কগিকঝাতার চিত্রশাল। ব। যাছঘর দেখিতে গিয়াছিলেন। মিউজিয়মের 

টউ্রহীগণের পক্ষ হইতে সার আশুতে!ব মুখোপাধ্যায় প্রহৃতি সম্রা্জীর সংবর্ধন। 



২৮৯ $ষক-__-পৌষ, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 
০৯ রি এন, সি, উর দি» এপি ৮০ ৯০৯ পাস এসি বাসি তা পি পো রি এ ভাস লা তাস ভি ও ক জানি পো পি এস সত এ তে জিন ৮ লী ৭ ০৯ ০ ৪ কস্ট শিপ টি শাস্সি পানি লাস শীষ শাসিত সাপ 

ফরেন। তাহার পর সন্া্তী তি্টোরিয়া গাজিনৌনেরর জন্য সং সংগৃহীত, ্ ব্য-সম্ভার 
পরিদর্শন করেন। ম্ব্গায় সপ্তম এডওয়ার্ড যখন ভারত-ভ্রমণে আসেন, তখন তিনি 

কফরি-পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া হাতীর মিছিলে জয়পুরের রাজপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 

জগৎ-্সিধ রুষ-চিত্রক্র এই মিছিলের বিশাল চিত্র আকিয়াছিলেন। এই 

চিত্রধানি সর্ধাগ্নে সত্রাভ্তী মেরীর দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছিল । 
তাহার পর সম্াজ্জী বাজমাত। আলেকজান্দ্রার চিত্র দর্শন করেন। ন্বগয়া 

অহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের ঘটনাবলী যে সকল আলেখ্যে অঞ্ষিত হইয়াছে, 

সেই চিত্রাবলী আমাদের সম্রাজ্ঞী আগ্রহ সহকারে বহুক্ষণ ধরিয়। পর্যবেক্ষণ করেন। 

ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলদিগের চিত্র, পলাণী ও শ্রীরঙ্গপত্তনের রণক্ষেত্রের এবং 

চি উইলিয়াম দুর্গের ুন্ময়ী অনুকৃতি দেখিয়। সম্রাজ্ঞী প্রীতিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। 

_ 'অতঃপন্ব সম্রাজ্জী এই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়। শিল্পসস্তার সংগ্রহ দেখিবার জন্য 

বি গমন করেন। 

সম্রাজ্ঞী শিল্প-সংগ্রহ দেখিয়। সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন 

ভারতীয় চিত্র দেখিয়। তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সম্রাজ্বীকে চিত্রাবলী দেখাইবার সম্মান-সৌভাগ্য লাত করিয়াছিলেন। শুনিতেছি, 
'তিনি সম্রাজ্জীর জন্য কতকগুপি ভারতীয় চিত্র সংগ্রহ করিবার তার পাইয়াছেন। 

“আট গ্যালারীতে” সম্রাঙ্ভী প্রায় কুড়ি মিনিট যাপন করিস্াছিলেন। তাহার 

"পর তিনি যাছঘর হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন। 

সম্রা্জীর প্রত্যাবর্তনের এক ঘণ্টা পরে সম্রাট অনুচরবর্ণ সহ যাছঘর দেবিতে 

'আসিয়াছিলেন। আমর] পূর্বেই তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি । 

গত দ্বিলীর দরবারে সম্রাট ও সম্রাঙ্জী যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, 

সম্রাট ও সম্ত্রাঙ্জীর সম্মতিকমে তাহ। গত ৪ঠ1 জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন 

1তিনট। পর্যযস্ত যাদুঘরের চিত্রশালায় প্রদর্শিত হইয়াছিল । 

পাটের কলে রাজা ও রাণী- সম্রাট ও সম্ত্রা্ভী কয়েক জন অন্ুচর সহ 

হাবড়। জেলার অন্তর্গত সাকরাইল গ্রামে "বেলবেভীয়ার জুট মিলস্্” নামক পাটের 

কল দেখিতে গিয়াছিলেন। 

স্যার ডেভিড ইউল সম্রাট ও সম্ান্ভীকে মিলের কার্য্য-প্রাণালী সমৃদায় দেখা ইয়া- 
ছিলেন। কলিক!তার বন্দর হইতে মিলের জেটিতে উপস্থিত হইবার পর, যে ভাবে 

পাট বাছাই ও পরিস্কৃত হয় সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সেই সকল অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়। 
“হাইড্রলিক প্রেসে” পাটের গাট বাধ! পর্য্যস্ত সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 

সম্রাট ও সম্রাঙ্ঞা পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে কলের সমৃদ্রয় কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। 
তাহার) কলের অংশ-বিশেষের নিকট দগডয়ষান হইয়৷ পরিদর্শন করেন। 



৯ম সংখ্যা ।] মাটির উৎপাদিক। শক্তির সংরক্ষণ ২৮১ 
সি সি ৬টি উন জি জট বা ৬৫ পি অন লে টি সী টি সর বা এত আট উরি বি উট ভা আর জি সি টা জ্ত জী অতি উপ সী এ ৯ ৯০ তত ও লী সী আপি পি ২০ লি সপ তর সভা তা সা সপ পা তা অর্তা অত শি ভুল দুল সত নটি ছলে স্াসিত অক খা ছি সি খত সিগাস্াসিতা আভা আপা জী সিসি সত দা ও অসিত অপি লা ৯৮ ৬ কি 

মাটির উৎপাদিক! শক্তির সংরক্ষণ__ 
নানাপ্রকার চাষের পদ্ধতি আছে। কি 

প্রকার চাষে মাটির উৎপাদ্দিক। শক্তির বৃদ্ধি হয়, অথব। ক্ষয় হয় না__তাহা জানিয়া 
রাখা অনেক সময় চাষের যুল সুত্র বলিয়৷ বোধ হয়। জমির উৎপাদক শিবু 
হাস বদ্ধি কেন হয়, তাহ জানিতে পারিলে এ বিষয়ের একট স্থির সিন্ধাস্ত কর! 
যাইতে পারে । জমির উৎপার্দিক। শক্তি জমিস্থিত নাইট্রোজেনের উপর নির্ভর 
করে। যদিও ফস্করিক অস্ত, পটাস এবং চুণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উত্ভিদের 
খাদ্য যোগায় কিন্ত 'জমিস্থিত এই পদার্থগুলি জল হাওয়ার গুণে সহজে পরিবর্তিত 
ব। স্থানাস্তরিত হয় না। যখন একমাত্র নাইট্রোঞ্েনের মাত্রার সহঞ্জে পরিবর্তন 
হয়, তখন এ বিষয়ের একট! মিমাংস। কথঞ্চিৎ সহজ হইল বলিতে হইবে । এক্ষণে. 
দেখিতে হইবে কি কি উপায়ে নাইট্রোজেনের হাস বা বৃদ্ধি হয়। | 

১। সার মাত্রেই যতক্ষণ না রস সংযোগে উত্ভিত্দর গ্রহণোপষোগী অবশ্ঠায় 
রূপাস্তরিত হয়, ততক্ষণ উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে, না। মাটি হইতে 
গ্রহণোপযোগী নাইট্রোজেন উদ্ভিদ নিজ দেহপুষ্টির জন্য সংগ্রহ করে। ইহাতে 
মাটির নাইট্টোজেনের হাস হয়। 

২। কতিপয় জীবাণু জমিতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়। সঞ্চয় করে। শিন্ষি- 
জাতীয় উদ্ভিদের মূলে যে আবের মত দুষ্ট হয়, তাহা এই জীবাণুগণের কার্য । 

৩। অন্য জাতীয় জীবাণুগণ আবার ট্জবিক পদার্থের পচন ছার সঞ্চিত 
নাইট্রোজেন বিযুক্ত করিয়৷ দেয়। ইহাতে জমির নাইট্রোজেনের হাস হয়। 

৪। কতিপয় জীবাণু মাটির নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রেট তৈয়ারি করে। 
জমির পয়নাল। দিয়! জলের সহিত এই নাহটেট গলিয়৷ বাহির হইয়। যায়। 

৫ | বৃষ্টির জলের সহিত বায়ুমগুলস্থিত নাইট্রোজেন মাটিতে আসিয়। সঞ্চিত 
হয়। নগরের নিকটবস্তা স্থানে এইরূপে অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। 
কত পরিমাণ নাইট্রোজেন এই প্রকারে প্রতি বৎসরে সঞ্চিত হইতে পারে তাহার 
নির্ণয় করিবার জন্য ভারতবর্ষে কোন চেষ্টা) কর! হয় ন। বিলাতে রদামষ্টেট ক্ষেত্রে 
অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে যে ৩:৮৪ পাউও নাইট্রোজেন এক একরে এক বৎসরে 
সঞ্চিত হইয়াছে । ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে নানাপ্রকারে মাটির নাইট্রোজেন 
বাড়িতেছে ও কমিতেছে। নাইট্রোজজেনের মাত্রা বাড়াইতে হইলে কৌশলে জমির 
চাষকার্ধ্য সম্পন কর। কর্তব্য । 

দেখ। গিয়াছে যে, এক জমিতে ক্রমান্বয়ে ধান, গম, যব, যই আর্দি শস্তের চাষ 
করিলে প্রতি ফসলের সহিত জমির নাইট্রোজেন ব্যয়িত হয়। ইহাদ্বার। কেবল যে 
শস্যের আহারার্থে নাইট্রোজেন খরচ হয় তাহা নহে, বারম্বার চাষ হেতু মাটির 
নাইট্রেজেন জীবাণুহন্বার [বিযুক্ত হইয়। পড়ে ও নই হয়। ন্ুুতরাং এরূপভাৰে 
চাষ কর। কাচ উচিত নহে । অন্ঠান্ত ফসলের মাঝে মাঝে শুটাধারী শস্তের চাষ 

করিলে এবং সময়ে সময়ে সেই ক্ষেতে ভেড়ার পাল রাখিবার ব্যবস্থা করিলে জমির 
নাইট্রোজেন অক্ষু্ণ থাকিতে পারে । পৃব্বে জমিতে কৃত্রিম ব। খণিজ সার দিবার 
প্রথা ছিল না, তখন জমির উব্বরতা বক্ষ করিবার ইহাই একমাত্র উপায় ছিল। 

একটি ক্ষেতে এক বৎসর ধান কিন্বা গম জ্ন্মাইয়া তার পর বৎসর মটর, 
মসুর প্রভৃতি শুটীধারী শন্ত জন্মাষ্টরতে হহবে, তার পর বৎসর জোতম্নার, বাঞ্জর।, 

৩৬ 
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মড়,য়া, কাত্তন প্রস্ৃতি ঘ।স জাতীয় শস্য জন্জাইতে হইবে । এই ঘাস জাতীয় শশ্ের 
মূল হইতে জমির উর্বত1 বাড়িবে। এই সকল ক্ষেতে ভেড়া রাখিলে এ ঘাৰষ 
খড় খাইয়া ভেড়ার মলমৃত্র হিসাবে সে গুপি আবার জমির নাইট্রোজেন বদ্ধির 
কারণ হইবে। শুটিধারবী শস্তের মূলেও নাইট্রোজেন সঞ্চিত হইয়। জমির 
উর্বরতা-বাড়াইবে। ধান গমের চাষে, বা জীবাণুদ্ধার বিযুক্ত হইয়৷। ব জলের 
সহিত যে নাইট্রোজেনের ত্রাস হইবে, এ একার পরিবর্ত চাষে তাহার পুরণ হুইয়! 
জমির. উৎপাদ্িক। শক্তি চিরকালই এক ভাবে থাকিবে । এ স্থলে ধরিয়। লইতে 
হইবে যে, উত্ভিদের থাদে্যোপযোগী অঙ্টান্স উপাদান যথা ফম্ষরিক অন্ন, পটাস 
কিম্বা! চুণ যথোপযুক্ত মাত্রায় বর্তমান আছে। বাস্তবিক আমর দেখিতে পাই যে, 
ভারতীয় অধিকাংশ মৃত্তিকার চুণ ও পটাসের অভাব নাই। ফস্ফরিক অল্নের জন্য 
জমিতে মাঝে মাঝে সুপার ফস্ফেট দিতে পারিলে জমি হইতে সযতাবধে ফসল 
-লীইবার আশ! কোন কালে.ব্যর্থ হয় না। এক বিঘ। জমিতে ১মণ হইতে ১॥* মণ 
সুপার-ফস্ফেট যথেষ্ট বলিয়। মনে করা যাইতে পারে । 

ইউবোপে এক একর (৩ বিঘ। ) জমিতে পুর্বোক্ত উপায়ে চাষ করিলে ন্যনকলে 
গড়ে ১ মণ ১৪ সের গম উৎপন্ন হইতে পারে । ইহা অতান্ত কম ফলন বলিয়৷ ধরিতে 
হইবে। ফলন বাড়াহতে হইলে চাষীগণকে মাটির নাইট্রেজেন বৃদ্ধির উপার দেখিতে 
হইবে। হয় চাষীগণকে কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন বাড়াইতে হইবে কি] জমিতে 

তেড়। রাখিয়। ভেড়া সকলকে পুষ্টিকর খাছ্য খাওয়াইতে হইবে । ভেড়া ভাল খাইলে. 

ভেড়ার পরিতাক্ত মলও সারবান হইয়া থাকে । জমির গড় ফলনের উপর 
১২ সেরের অধিক বাড়ান ভাল নহে । অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন সার দিয়া ফলন 
বাড়াইতে চেষ্টা করিলে শশ্তের থাঘ্ভ ব্যতীত অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন নষ্ট হয় 
এবং উত্তরোত্তর দ্বিগুণ, প্রিগুণ মাঝ্রায় নাইট্রে।জেন সার প্রয়োগের আবশ্তক হইয়। 
পড়ে । ফলনের মাত্রা কতদূর হওয়৷ উচিত, ফসলের দাম হিসাবে তাহ] স্থির কর 
কর্তব্য। এ বিষয়ে চাষীগণ নিঙ্জ নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া লইবেন। ইউরোপে 

কোন কোন চাষী একর প্রতি খৈলের জন্ত ৪* সিলিং (ভারতীয় মুদ্রায় যাঠার 
মূল্য ৩০২) টাক খরচ করিরা তাহার জমির না্টেজেনের মাত্রা বাড়াইতে চেষ্টা 

করেন। তিনি ভাল আল, ভাল যব, ইচ্ছা করিপে ভাল ভেড়ার পাল €তয়ারি করিয়। 

বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করেন। কিন্ত যে বাজারে উচ্চ মূলা পাওয়া,যায় না কিন্ত 

অসমর্থ পক্ষে খৈলের জন্য ১০ সিলিং ( যাহার দাম ভারতে ৭॥ টাক1) মাত্র খরচ 

করাই উচিত । ও 

বৃটিস কবি-ব্যবস্থাপক সতার বিবরণীতে জানা যায় থে, কোন একটি ক্ষেত্র 

এক বৎসরে এক একরে কত পারমাণ নাহট্োজেনে ক্ষয় ও বৃৰি হইয়াছে__ 

এই জমিতে ১৮৬৫ শালে নাইট্রোজেনের মাত্র ২,৭২২ পাঃ 
এ ১৮৯৩ ৯৯ ্ ২,৪৩৭ », 

২৮ বৎসরে হাস রঃ ্ ২৮৫ ১১ 

বৃহ্ির জলে বৃদ্ধি রী রি ১০৭ ১১ 

শশ্তের খাগ্যরূপে ব্যয় রঃ ্ ৪২৮ ১, 

গন্য এপকারে বৃদ্ধি 55 গ ৩৬ 5, 

নাইট্রোজেনের মাত্রায় হাস বৃদ্ধি হিসাব করিফ়া সমত। রক্ষা করাই সুচাষীর কর্তব্য । 
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স্ভ্ত্রাি 
ববার বীজ-__মিঃ জে, চির রাজার ভ্রিপুর।। | 

রবার বক্ষ অনেক প্রকারের আছে। প্যার! রবার, ইগ্ডিয়। রবার, ইউলটিরবার 

এই কয়টির মধ্যে পরম্পর সৌসারৃশ্ত আছে । ভারতে ইহাদের সাধারণতঃ বংণবট 
বলে। বীজ-তলাতে মাটি গ্রস্তত করিয়া বীজ বপন করিতে হযম্পঃ ৮ ইঞ্চ অন্তর, ১ ইঞ্চ 

মাটি চাপা দিয় বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা ছায়াযুক্ত হওয়া আবহাক, 
এবং জল সিঞ্চন দ্বার সরস রাখিতে হয়। বীজ ফুটতে ১ হইতে ১॥* মাস বিলম্ব 

ঘটিতে পারে। দশ বার মাপ বীজতলায় চার! গুনি রাখির। ২ ফিউ পর্যযস্ত বাড়িতে 

দেওয়া হয়। তারপর নিদিষ্ট ক্ষেতে বসান হয়। তাল জাতায় গাছের ন্যায় 
রবার গাছের গোড়। হইতেও তেউড় বাহির হয়। (সই তেউন্ভুগুলি ছোট অবস্থায় 
তুলিয়৷ লইয়া! ২ কিন্বা ৩ বৎসর হাপরে ছায়ার রাখিতে হয়। এই সকল রবাৰ 

গাছ বড় হয় কিন্তু পিয়ার রবারের গাহ অধিক বড় হয়না । ইহ অনেকটা 

কাসাভার মত গাছ । ইহাব্রও চার। প্রস্তত প্রণালী অন্ত রবার গাছের মত। 
৮ টির 

চাষের জমি-__ শ্রীযুক্ত স্থুনীলচন্দ্র বস্থু, যুক্তপ্রদেশ, যুশোৌরী । 

আপনি বপিয়াছেন যে, (১) জমির খাঙ্জন। সম্ভা, অথচ (২) জমি উর্বরা, (৩) 

মজুরের অভাব নাই, অথচ তাহাদের মন্জ্বরি সস্তা, (8) জল সেচনের স্ুবিধ! আছে 

এবং (৫) উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের সুযোগ আছে--সেই খানেই চাষের জন্য জাম 

লওয়! কর্তব্য। ছোট টুক্রা জমি লইয়া বিদেশে যাইয় চাষ করা সুবিধাজনক 

নহে। দেরাছুন ও গোয়ালিয়রে জলহাওয়া ভাল এবং তথায় চাষের উপযুক্ত 

উর্বর] জমি মিলিতে পারে, কিন্তু তথায় যাইয়৷ চাষ করা আপনার পক্ষে সুবিধা- 

জনক হইবে কিনা আপনি তাহা তাল বিবেচনা! করিতে পারিবেন। মজুরের মজুর 

কত বা মজুরের অভাব আছে কিনা অগ্ুুপন্ধানে জানিবার চেইট। করা, ষইতে পাবে। 

সুন্দরবনে জঙ্গল লইয়া আবাদ কর! খুবই লাভজনক। জঙ্গল কাটিয়া এ 
সকল জমিতে হৈমস্তিক ধান চাষ ভিন্ন অন্ত কোন চাষ হইবে না। কিন্তু সুন্দরবনে 

চাষে ভদ্রলোকের প্রধান অন্তরায় এই ষে, সুন্দর বনের জল লোণা এবং কতকটা 
অসহনীয়। বর্ধাকালেই ধানের চাষ-_এই কালে জল, কাদ! ও রৌদ্র সহ করিয়! চাষ 
করিতে পারিলে লাভ নিশ্চয় হইবে। মাতল! ডায়মও হারবার, ও সাগর দ্বীপের 
নিকটবন্তঁ অনেক স্থানে মন্গুর মেলে না, অন্যত্র হইতে মজুর লইয় যাইতে হয়। জমি 

. সন্তায় পাওয়া যাইতে পারে । জমিও থুব উর্বরা, ধান জন্মিলে তাহ! বিক্রয় হইবার 

ভাবন! নাই। অনেক কষ্টসন্বেও এই সকল কারণে সুন্দর বনের আবাদ ভাল। 
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খু 

সার-মংগ্রহ | 

যাহয়তারয়না* 
অনৈকে বোধ হয় পতঙ্গপাল ( পঙ্গপাল ) দেখিয়! থাকিবেন, অন্ততঃ ইহাদের 

কথাঞ্ক্াবণ করিয়া থাকিবেন। আফ্রিকা, আরব, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশের 
বালুকাময় প্রান্তরে পতঙ্গিনী ভিন্ব প্রসব করে। ডিন্ব ফুটিয়া তাহ! হইতে প্রথম 

ফড়িং বাহির হইয়া লাফাইয়৷ বেড়ায়। সেই ফড়িং তাহার পর্ন পক্ষযুত্তজঞ্রতঙ্গের 
আকার ধারণ করে। জলবায়ু সুবিধাজনক হইলে সংখ্যাতীত কোটি কোটি পতঙ্গ 
হইয়া আহার অন্বেষণে দুরদেশে উড়িয়। যায়। পতঙ্গপাল মেঘের ন্যায় সুধ্যকে 
আচ্ছন্ন করে, গাছে বসিলে তাহাদের ভারে গাছের ভালপাল! ভালিয়া যায়, সমু 
দেশে হরিত্বর্ণের তৃণটী পর্য্যন্ত তাহাদের মুখ হইতে পরিক্রাণ পায় না। পক্গ 
সকল তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। অনেক স্থানে মানুষেও ইহাকে সুখাদ্য মর্নে 
করিয়া আহার করে। দেশের গভর্ণমেন্টও ইহাদিগকে বধ করিবার নিশিত 
নানা কৌশল অবলম্বন করেন। ১৮৮৩ ও ১৮৮৪ থৃষ্টাকে ইংরাজ গতর্ণমে্ট 
সাইপ্রস দ্বীপে ছই হাজার পাচ শত যাট কোটি পঙ্গপালের পোক। বধ করিয়া, 
ছিলেন। তবুও ইহাদের সংখ্য। কিছুতেই হাস হয় নাই। এইরূপ নান! 7 | 
দেখিয়] শীতিশান্ত্রকার পিপীলিক। ও অতিদর্প নামক কৃঝ সর্পের গল্পে বলিয়াছেন. 

বহবেো ন বিরোদ্ধব্যং দুর্ভয়। হি মহাজনাঃ। 

স্করস্তমগি নাগেন্দ্রং ভক্ষয়স্তি পিপীলিকাঃ ॥ 

কিন্তু পতঙ্গপাল স্বভাবতঃই অধিক দ্রিন জীবিত থাকে না, এবং সকল বৎসর 
জল বায়ু ইহাদের পক্ষে প্রসন্ন হয় না। তাই রক্ষা, তা ন। হইশে প্রথমে পঙ্গপাল 
ব্যতীত অন্য জীব এ পৃথিবীতে থাকিত না। অবশেষে অল্পদিন পরে আহারাভাবে 
পঙ্গপালও মরিয়া যাইত। পঙ্গপাল ত দুরের কথা, আমাদের ঘরে যে মাছি উড়িয়। 
বেড়ায়, তাহার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ। এক বৎসরে একটী মাছি 
২১৫০১০০,০৯৯ দুই কোটি পথশাশ লক্ষ সস্তান উৎপাদ্দন করিতে পারে। যদি সমুদয় 
গুলি বাচিয়। থাকে, তাহ] হইলে পাঁচ বৎসরে ৩২,৯০১৯০১০০১০০১০০১৩৩)০৬)১৩৩)৪৩ 
০৩১৩৩১৪৩০১৩ ৩০৩৩১৩৬১৪৩১৪৩) মাছি উৎপন্ন হয় । কিন্তু এক লক্ষ ডিস্বের মধ্যে 

একটীও মাছি হয় কিনা সন্দেহ। তবুও পশ্চিমাঞ্চল যাহ! হয়, তাহাতেই শ্াহি 
মধুস্থদন ডাক ছাড়িতে হয়। 
্ 

গু 
সপ তত পি? পা শি এ ক 

০ ঞ্রঘুক্ত জেলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় এফ, এল, এস লি/খত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কালত। 
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এই গেল মারি সির কথা? ংগেরও ভিন্ব এইরূপ অধিক পৃরিদাণে 
হইয়। থাকে । সাগরসঙ্গমের নিকট যে সমুদয় ভেটকি মাছ জয়ে, তিন পরে 
তাহার! পূর্ণাবস্থা৷ প্রাপ্ত হয়। সেই সময় এক একটির উদরে প্রায় এক কোটি ডিন্ব 
হয়। সমুদয় ভিন্ব হইতে যদি মত্ম্ত হয়, তাহা হইলে একটী মাছ হইতে... 

৪,০*,০৯,০০,০০১০০১০৯০০ সন্তান উৎপন্ন হয়। ফল কথা এই এক মত্ত দ্বারা তাহা 

হইলে সমুদ্র বুজিয়া যায়। সমুদ্র পথে তাহ। হইলে আর জাহাজ গতায়াত করিতে 
পারে না। জাহাজের অবস্থা তাহ] হইলে এইরূপ হয়। ৪ 

অন্মেকে নোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, আবধাঢ় মাসে ঘোল। জল হইলে কলি- 
কাতার্টর্দনকট গঙ্গা কিরূপ শিশু কীাকড়ায় পরিপূর্ণ হইয়! যায়। এক গও্ঘষ জল 
হাতে তুলিলে, তাহার সহিত শত শত ছোট ছোট কাঁকড়া উঠিয়া পড়ে। এই 

জমুদয় কাকড়া যদি বড় হইত, তাহা হইলে কি হইত সবে কথ! আর বলিবার 

ুদাবশ্তক নাই। 

€%. গল্প কথ। বটে, কিন্তু কথাটা এইরূপ যে, একবার এক বৃদ্ধা কাকড়ানী অয়েষ্টার 
(0)5০7) নামক এক প্রকার বিন্নুকীর সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছিল। 

অয়েষ্টার বিস্ক অনেক জাতীয় আছে। বঙ্গোপসাগরে যে জাতি আছে, তাহাকে 

চোঙ্গড়া বলে। তাহার খোল! হইতে লোক চুণ প্রস্তুত করে। মান্রাজ ও. 
ু্ংহল দ্বীপে যাহ! হয়, তাহাতে মুক্তা জন্মে। পৃথিবীর দক্ষিণ দ্বীপ সমূহে যাহ! 
হী, তাহার খোলা হইতে লোক শুত্রবর্ণের উজ্জ্বল বোতাম প্রস্তুত করে। বিলাতে 
ক ছোট জাতীয় অধনেষ্টার হয়, তাহার শশাস বাহির করিয়! তাহাতে একটু সিরকা? 
লবণ ও মরিচ-চুর্ণ দিয়া কাচা টপটপ গিলিয়া লোকে পরম তৃপ্তি লাভ করে। 
বিলাতের নিকট সমুষ্গর্ভে কাকড়ানী এইরূপ এক অয়েষ্টার ঝিহ্বকীর সহিত সাক্ষর 
করিতে গিয়াছিল। একথা সেকথার পর কাকড়ানী বিন্কীকে বন্ধু বলিয়া 

সম্বোধন করিয়াছিল। তাহাতে রাগে গর্ গরু করিয়া! বিনুকী উত্তর করিল-_ 
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1 ঠা] 01086 (00070 পা ০০, 

0)58(079 81)09061) €০ ঠি1] 11)0 ০7619) (170 11৮ 085 1:00555 চন ৪9 

1)9 81)6115 ০০] 119 11011) 1১019 ৮০ [১০] 2 19101) 0? 1001001013 11016002, 

চীৎ্কারম্থরে ঝিছুকী বলিল, "বন্ধ! এই সযুদ্দে যত মাছ সন্তরণ করিয়া" 
স্কদড়ায় অথবা জঙ্গে মগ্ন হইয়া থাকে, অথবা ভূমিতে *বুকে হাটিয়! যায়, তাহাদের 
একজনও আমার বন্ধু নহে। মৎস্য সকল আমার সমুদয় সন্তানকে ভক্ষণ 
করিয়াছে । কেবল পাঁচটী সন্তান তাহাদের মুখ হইতে পরিক্রণ পাইয়াছিল। 
সে পাঁচটী সন্তান বড় হইয়াছিল, কিন্তু মানুষে তাহাদিগকে জীয়স্ত তক্ষণ করিয়াছে। 
মত্স্তদিগের উপদ্রব হইতে নিরাপদ হইয়। কেবল যদি দশ বৎসর গ্মামি শান্তি লাত 
করিতে পারি, তাহা হইলে কি হয়, তা জান?” কীকড়ানী ক্বলিল,-_-"ভগবান 
জানেন!” বিনুকী বলিল,_-“রও, আমি হিসাব করিয়া! বলিতেছি,” তাহার পর. 

স্ প্লেট পেন্সিল লইয়া, পেন্সিলের আগাটী মুখে রাখিয়। কিন্তুক্ষণ চিন্তা করিয়। 

র উপর অনেক অঙ্কপাত করিয়া বলিল,--"্যার্দ দশ বৎসপ্প পর্য্যস্ত আমার 

সন্তানগণ নিরুপদ্রবে কালযাপন করিতে পারে, তাহা হলে আমার বংশ এত 

॥ হইবৈ যে, সমুদয় পৃথিবীর নদী, হৃদ ও সমুদ্র পূর্ণ হইয়া যাইবে, আর উত্তর মেরু 
হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত আমার বংশোত্তব বিন্থকদিগের খোল। বার হাত উচ্চ 
স্তপাকার হইয়। থাকিবে ।” 

_ক্ষুম্তীরগণ অধিক ভিম্ব প্রসব করে না। তথাপি কেবল মাত্র একটী কুভীরের 
বংশ যদ্দি জীবিত থাকে, তাহ হইলে পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর কলিকাতার নিকট 

ক্ল।, এই তয়ানক জীবে পূর্ণ হইয়1 যায়। 
_ স্পক্ষীদিগের অধিক শাবক হয় না, তথ।পি এক জোড়া পক্ষীর পুল্র পৌন্র প্রভৃতি 

যর্দি জীবিত থাকে, তাহ! হইলে পনর বৎসরের ভিতর তাহাদের সংখ্য 
২০৮১০০০০২০০ ছুই শত কোটি হয়। এক একটী হস্তিনীর সমস্ত জীবনে ঘি কেবল-. 

মাত্র ছয়টা সম্তান উৎপন্ন হয়, তাহ। হইলে পাচণত বৎসরে তাহার বংশে দেড়কোটি 
হ্তী জন্মগ্রহণ করে। যদ্দি প্রচুর পরিমাণে খাদ্য থাকে আর যদি মহামারী 
উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে পাঁচশত বৎসরে মানবের সংখ্য। দ্বিগুণ হয় এবং 
কয়েক সহস্র বৎসর পরে এ পৃথিবীতে এত মানুষ হয় যে, দ্াড়াইবার স্থান থাকে 
না। এতক্ষণ কেবল আমি এক একটী জীবের কথ। বলিতেছিলাম, কিন্ত এক সঙ্গে 
যদ্দ সমুদয় জীবের সম্তান বাচিয়৷ থাকে, তাহ! হইলে মুহুর্তীমধে) আমাদের এই 
পৃথিবীটি উত্তিদাণু, জীবাণু: পৃশুপক্ষী পতঙ্গ প্রত্ৃৃতি দ্বারা এরূপ ঘনভাবে পুর্ণ *হইয় 

যায় থে, কাহারও দাড়াইবার র। নিশ্মাস.ফেলিব!র উপার়.থাকে ন!, সকলেই তাহা, 



ঈম সংখ্যা।] . বাগানের মাসিক কার্য ২৮৭ 
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হইবো শির মধ্যে রিরীশ' প্রাপ্ত হয়, জীবিত জাতে পরনতার পৃধিবী শরথানি 

হইয়। যায়।+ এক জীব অন্ত, জী ইহা, তাই রক্ষা। আবার জীব সকল 
ভক্ষকের মুখ হইতে আপন আপন প্রাণ বাচাইবার নিমিন্ত কতই ন।৷ কৌশল 

অবলম্বন করে । | 
৮. গ্রাক্ষার মুখ হইতে আপনার প্রাণ বাচাইবার নিমিত্ত কীট বৃক্ষপরের গ্মাকার 
ধারণ করে। কিন্তু সে নিজে সজীব ব্ৃক্ষপত্র তক্ষণ করে; পত্রের ভিতর 

লুকায়িত থাকিয়। নির্ভয়ে পাত! খাইতে পারিবে, সেই জন্ত কীট এইরূপ ছগ্মবেশ 
ধারণ করিয়াছে। 

পুর্বে এরগরামের কথা হইয়াছিল। এরগুরামের মাত] দুইশত ভিন্ব প্রসব 

করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একশত পুরুষ ও একশত সুর । দ্বিতীয় পুরুষে সেই 

একশত- স্ত্রী এক এক জন ২০* করিয়। ভিত্ব উৎপাদন করিলু। তাহার অর্দেক 

পুরুব ও অর্দেক স্ত্রী অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ ১০,০০* স্ত্রী এড়ি পোকা হইল। তৃতীয় 
পুরুষে দশ লক্ষ স্ত্রী হইল। আসামে যত্র করিলে বৎসরে আট পুরুষ পর্য্যস্ত এড়ি 
পোকা উৎপাদিত করিতে পারা যায়। যদি সমুদয় ভিত্ব হইতে কীট হয়, স্জীতী 
স্ুদয় কীট যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে এই আট পুরুষে ২০১০ ০, ০১০ ০১০৬ ১৯৯১ 

০৯,০০০ পোকার উৎপন্তি হয়। কেবল ছুইটি কীট হইতে এত কীট অঙ্গ 

সহস্র সহত্র কীট হইতে কত কীট হয়, সে হিসাবে আর প্রয়োঙ্জন নাই। ইতি 
০০০ 

বাগীনের মসিক কার্য | 

মাঘ মাল। 

সজীক্ষেত্র ।__বিলাতী সজী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে 
আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্ঞ কোন বিশেষ পাট নাই। 
»&৮ কপি প্রভৃতি উঠাইয়। লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চেতে বেগুন ও দেশী ,লঙ্ষা লাগা 

উচিত | 
' ভূয়ে শসা, করলা, তরু, ঝি্। প্রভৃতি দেনী স্জীর জহ্য জমি তৈয়ারি করিয়া 

ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন কর! উচিত | 
ফান্তন মাসেও বপন করা চলে । 

- ফুলের বাগান ।_ মাম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্ত ফল গাছের ফুল ধরিতে 
আলুন্ত হইয়াছে । ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেণী 
পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া 
বিয়া, দেওয়। উচিত । গোবর, ছাই ও মাটি আনারসের না প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর 
গাছের? গোড়া খুড়িয়া ইতিপুর্বোই €দওয়। হইয়াছে ।* যদি না হইয়। থাকে, তবে 
কা, কালবিলম্ব কর উদ্ভিত নহে 
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ফলের বাগানে জজ ৯ কা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে, আগুন? দিয়া 
মুকুলিত বক্ষে ধোঁয়া দিবার" বস্থাঠিকরিংলিটফলে পৌঁকা লাগঠির সভার কম হক 
এবং ফল ঝর। ৪ হয়। রর আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা 
হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোয়া অব্যাহত ভাবে 
লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়। অগ্নিকুণ্ড রচন। করিবে। / 

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় ছুই হাত, 
গভীর করিয়। গর্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া যাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ভের ধারে 

ক্ফলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বার| ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশা ইয়া 

সেই গর্ত ভরাট করিবে। উপরের মাট নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, 
খোঁড়া মাটি দ্বার। গর্ত ভরাট করিবে। 

পুরাতন ভালের কুল ও পিয়ার ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জগ্ 

পুল্সাতন ডাল প্রতি বৎসর ছণাটা উচিত। 
কৃষিক্ষেত্র ।__সন্বৎসরের চাষ এই ম'সেই আরম্ভ হইয়৷ থাঝে। এই মাসে 

জল. হইলেই জমিতে চাষ দ্দিবে।- যে সকল জমিতে বর্ষাকালেক্স ফসল করিবে, 
তাঙ্বাতে এই মাসে সার দিবে । আলু.ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়! জমি তৈয়ারি 
হাদি রাখিবে। এই মাস হইতেই ইঙ্ছু কাটিতে আরম্ত করে। মুলার অগ্রভাগ 

যন মাটিতে পুতিয়। দিলে, তাহ! হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল স্ধরিবার- আগে 
বূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া; তাহার মধ্যে খোল করিক্বে এবং এ খোলে 
জর; দিয়! নীচের দিকে মুখ রািয়৷ টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন & খোল পুরিয়৷ জল 
দি ব। ক্রমে উহার শীষ বাকিয়। উপরের দ্দিকে উঠিবে। এই উপায়ও উত্তম 

“বীর, উৎপন্ন হইবে । এই মাসের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ্ঘ ও আদ] তুলিতে 
আরগ্ত করিবে। হলুদের ও আদার যুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। 
“হুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার 
উৎ্লাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুকৃনা হইলেই হুলুদগুলি রোজ 
একবার দলিয়। দিবে । দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীন বাদাম 
ইএমাসে উঠাইবে | ৃ 

এক্ষুলের বাগান । ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয় । মরসুমী ফুল, 
সমস্ত ফ্ুটয়াছে । গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন বরে 
জৈব অতাব না হয়। গোলাপের কলমূ বাধা শেষ হইয়াছে । বেল: মল্লিকা 
সূ্থর। ইর্তযাদ্দির ভালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ভালগ্লি ছ'টিয়। দিবে । ৮১০ 

হীতপ্রধান পার্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কম্পর, পিঙ্কস্, ফ্রান্স, গড, 
(পিটুনিয়া প্রভৃতি মরন্দুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের স 
যখ. গাজর, সালগম, লেটুস্, বাধাকপি, ফুলকপি, মৃগাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন 
করিতে হইবে । 

এই মাসের. শেষে বেল, জুই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কেই 
জল সেচন করিতে হইবে । কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তি না] 
করিয়া জলদি- ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে ন|। ব্যবধধযুরু কথা 
ছাড়িয়। দিলেঞ্বসস্তের হাওয়ার সঙ্গে সুঙ্গে ফুল ন্/ কুটিল ফুলের,আদর বাড়ে নাই) 
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সম্পাদক- শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত, এআর, এ এ 
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কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার স্রাট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসো সয়েসন হইসউ 
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বছুবাজার স্বীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে 
শ্রীযুক্ত তবতারণ মণ্নিক দ্বারা মুদ্রিত ; 
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| আসবার বের সময় আসিতেছে । আবার | 
বুধাতার বিধানে অনেক নরনারীর তাগ্যলিপি 
মন্ত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্্রক্ষণ আসিতেছে । 
নে. ্ লাঞ্িবেন, বিবাহের তবে, বর-ক'নের ব্যব- 
চাঝেক আন, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়ো- 
হন। ফুপশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলার! 
সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম 
হইবে । "স্ুরমার” সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর 
সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই 
ুীযাবৃথপ্রচলন । বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ 
1৬ ব্যাতীন্ানেক কুলমহিলার অঙরাগ হইতেপারে। 
' ড় শন শিশির মূল্য 9০ । মাশুলাদি।৩/০। 
তিন শিশির যূল্য ২২1 মাশুলাদি ৮/* আনা । 

সখ সোম্ক্ললী-কষায়। . 
এ রা খত্ীরটীলস। ব্যবহারে,সকলপ্রকার 
বাধ, উপদংশ, সর্ববঁকার চর্মরোগ, পারা-বিক্ুৃতি, 
ও ধাবতীয় ছুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয় । অধি- 
রুদ্ধ ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্বল্য ও 
বশত! প্রভৃতি দুরীভূত হইয় শরীর হ্ৃষ্টপুষ্ট এবং 
প্রফুল্প হয়। ইহার হ্যায় পারা-দোষ নাশক ও রক্ত- 
পরিষ্কারক সালস। আর দৃষ্ট হয় ন1। বিলাতী সালসা 
অপেক্ষা ইহ1 অধিক উপকান্রী। ইহ1 সকল খতুতেই 
বালঞ্চ-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্বিঘ্ে সেবন করিতে 
পারে । ঈ্উপবনের কোনরূপ বাধাবাধি নিয়ম নাই। 
এক' শিষ্জীর্মূল্য ১।* টাক; মাঞ্ুলাদি 1৬/* আন]। 

উম্নপিত্তান্তক চর্ণ। 
পাকষগ্ত্রের তি হইলে, ভুক্তদ্রব্যের সম্যক 

পরিপাক হয় না। তাহা হইতেই অঙ্পরোগ জন্মায়। 
ইহাতে ধুকঞ্জালা, পেটফাপা, অল্লোদগার, কোষ্ঠ- 
, জ্রাঠিন্' €(স্থলবিশেষে উদরাময় ) প্রস্ৃতি উপসর্গ 
উপস্থিত হইয়া! থাকে। আমাদের*অস্পিত্তাস্তক চুণ* 
সেবনে অঙ্জীময়ে নির্দোষরূপে এই সকল উপসর্গ 

_বিদুরিত হইয়। শরীর সুস্থ ও সবল হয়, আহারে রুচি 
. ছন্মে এবং সহজে পরিপাক হয়। সীহারা সতত 
. উক্ত ব্রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাহারা আমাদের এই 
ই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন । 

 মুল্য--প্রতি শিশি ১২ মাশুলাদি।/* আনা। 

বকুল + আদাদের বকুলের রি ঠক কা. 
বকুলফুলের নি অটুট সুন্দর । 

দিল.অব. রোজ ।-_ 
ইহার সৌরত কেমন, তাহ 
বলিয়। বুঝাইবার নহে। বস্ততঃ 
ইহা একী অপূর্ব ও অতুলনীয় 
সামগ্রী। 

গোলাপসার ।-_নাম- 
মাত্রেই ইহার গুণের পরিচয় 
পাওয়। যায়। 

বঙ্গমাত৷ |-___বাঙ্গালীর 
“বঙ্গমাতা” সমস্ত বাঙ্গালার 

গৌববন্বরূপ ৷ 
খস্খস্।-_ প্রথম গ্রীষ্মের দিনে খস্থসের মত 

এমন আরামপ্রদদ এসেন্স আর নাই। 

গন্ধরাজ ।-___সত্য সত্যই ইহা রাজভোগ্য 
সৌরভসার । 

পারিজাতি ।- এ যেন সত্য সত্যই স্বর্গীয় 
সৌরতে বিভোর করে। 

মক্ক-জেসমিন 1__মিলিত নামই ইহার 
মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে । 

প্রত্যেক পুম্পসার বড় এক শিশি ১২ এক 

টাক।। মাঝারি দ* বার আনা।। ছোট 1৩০ 

সাত আনা। প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহারের জন্য 

একত্র বড় তিন শিশি ২॥০ আড়াই টাক । মাঝারি 

তিন শিশি ২২ ছুই টাকা। ছোট তিন শিশি ১. 
আমাদের পাচ সিকা। মাশুলাদি স্বতম্ত্র। 

ল্যাতেগার ওয়াটার এক শিশি ৮* বার আনা, 

ডাকমাণুল ।৩* সাত আনা। অভিকলোন ১ শিশি 

॥* আট আনা । মাশুলাদি 1/*.পাঁচ আন । 

আমাদের অটে। ডি রোজ, অটে। অব নিরোলী, 

অটে৷ অব. মাঁতয়া ও অটো অব. থস্থ্স্ অতি 

উপাদেয় পদার্থ । প্রতি শিশি ১২ এক টাকা। 
ডজন ১০২ দশ টাক1। 

মিল্ক অব. রোজ ।-_ ইহার মনোরম গন্ধ 
জগতে অতুলনীয় । মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, . 
মাগুলাদি 1/০ পাঁচ আন।। 

যোগিগ খ্বন্ব রোগবিবরণ লিখিয় পাঠাইলে, আমারা অতি যত্রসহকারে উপযুক্ত 'ব্যবস্থাঞপাঠাইয়। থাকি 
ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্ত অর্ধ অনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন। 

এস, পি, মেন এণ্ড কোম্পানী । 
ম্যান্ফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্। 

১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 



রষৰ। 
সস পাস 

স্ীশপক্র % 

মাঘ, ১৩১৮ সাল। 

ও পলিপ 

| লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক 

দায়ী নহেন ] 

বিষয়। পত্রাঞ্চ। 

সবজী চাষ ১ ২৮৯ 

ম্বভাবান্ুযায়ী অবস্থায় উদ্ভিদের 

বৃদ্ধি ২৯৭ 

সরকারী কৃষি সংবাদ... ৩০৫ 

কৃষি গ্রতিষ্ঠ। ৩০৮ 

পানি ৩১১ 

' বঙ্গদেশে পাট ৩১৩ 

সার-সংগ্রহ ৩১৪ 

ধ্াগানের মাপিক কা্স্য ৩২০ 

দি উপযুক্ত হাভান। 
ও সুমাত্র, নণ্ঠের উপযুক্ত ষ্টারলিং তামাক প্রত 
তোল। ১২ দেশা তামাক তোল] ॥*। . 

মূলা বোম্বাই লাল বড় উৎরুষ্ট তোলা।* 
পাউগ্ড বা অদ্ধসের ৪২। কীাথির মূলা স্থুস্বাছু, 
উৎকৃষ্ট লাল তোলা %* পাউও্ড ২২। 

'মটর-_খিলা(ত বা এখেবিকান পাও 

১৯) ওলনা। পাউও ॥*, কাবুলা মাদ। পউও 4০) 
পাটন। সাদ পাউ ও ৩০ | 

সীম-___ফেঞ্চ ছোট গাছে, গাছ পূর্ণ সীম, 

আমেরিকান সীম আউন্স ( ১৯॥ তোল। ) %০ । 

মরহ্ৃমী ফুল_ল্এষ্টার, প্যান্সি, ভাধিণ! 

ক্ুক্স প্রন্ততি ৮ রকম ফুল বীজের বাক ১০; সটনের 
১২ বুকম ফুল বাঁজের বাক্স ৪1০, শ্যাণ্ডেথের ২০ 
বক্ষ বীজের বাঝা. ১০ টাক]। 

ম্যানেজার-_ইওডিয়ান গার্ডেনিং এলোপিয়েসন, 
১৬২ নং বহুবাঞাব স্রীট, কপ্রিকাতা। 

] 
) 
] 
রী 

আট 

ঃ শি পা 

সি 

শি 

র্ 

নথ ত শাসিত তত শী লাস্ট তাসপিপানটিলে সপন 

প্ 

পত্রের.নিয়মাবলী। . 
“কুধকে”র আগ্রম বার্ষিক মুল্য ২২। প্রতি সংখ্যার মগ 

মূল্য ৩/ ০ তিন আন মাত্র। 

আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয় 
বার্ষিক মুনা আদার করিতে পারি। পত্রাদি ও টাক 
ম্যাপে্জাদ্ের শামে পাঠাইবেন। | 

ক 01278 12 43 

07110121018 15110707775, 01 01) (80৮11011061015 01 1361)651 
41161 1518 20100 ১১৯০1)), 

11710509155 1709120 102৮ ৮৯ 

[).:৮9120 10 €(550160141011007 28100 2817 00]101076- ১০1১5০৮100৫ 
1) ১2116001007 1515) 2811020101171710151)615, সিন 294 
(3১511701067) ১0710370761 0045 0006 17810051 01100017019 

]1 10701156০০০ ১৪৩)) [501)05 ৯10০ 1৮5৩ 0৮771015 2 
191)11% 106)015- ০০ 

18095 01 48597019102. 
21711111972 5, 37৮7 ৪ ৮০910110018 15 2, 
5৫001081701) [২5 73 

১৬১ ১09121২-20ত তা নাউ তত 
102 এ 7 ১01650) 07101012%, 

1১10৫ 07 301, 

০ পাতি পাশ ০ 

কৃষি- -সহ- য় বা 00175001888504- - 

শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী দত্ত, 1.1... প্রনীতা। : মূলা ॥০ 
আট আনা। ক্ষেত্র নির্বাচন, বাজ বপনের সময়. 

সার প্রশপ্নোগ, চারা রোপণ, জল সেচন ইত্যাদি 
চামের সকল বিষয় জান। যায় 
ইয়ান গার্ডোনং এসোপসিয়েসন, কলিকাতা | 

সঠজ ছি ওসি এসডি এ ৯ পা ঢ৬ জা চিজ তল 

(77 বা বীজ বপনের 

সময় নিরপণ জপ বপনের, সময় 
ক্ষেত নির্ণয়, বীজ ধপন প্রণালী, সার প্রয়োগ, 
ক্ষেত্রে গল সেচন বিধিজান। যায়। মুল্য %* জুহ 
আন1। %১০ পয়স। টার্ক্ট পাঠাইলে__একখানগি' 
গঞ্জিক। পাইবেন। গন 

ই1গুয়!ন গরর্ডেনিং নিও কলিকাতা । : 
২ পি ৮১০৪ শ 

১) 1) রী 

স্পা সত তিস্টিজাশকস শী শত পতি পিসি পাসছ। শিস ত এমি ২ পি ক 5 পতি সি পি ৬ কন শাসটি পি পি শা শত 

কষিরসায়ন__শিবপুর কলেজের কুকি 
ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় ক্ৃষি-বিতাগের করা; 
ভ্ীনিবারণচন্ত্র চৌধুরী প্রণীত। বিজ্ঞানসম্মত 
কষি-কার্ো মুত্তিক, জল, বায়ুর সহিত উত্ভিদের 
সন্ধ, উদ্ভিদের আহার__-সার বিচার ইত, 
আছে ইহা অভ্যাবন্তকায়। নুতন সংস্করণ ১1০, 

কাপড় বাধাই ১/০। 
ই1ওয়ান গার্েনিং এসে সিয়েসন, কলিকাতা | 

ও তা ৩৭ পরী 2৬ পি লী তাত তাত ৩৬ ৩ এ ৭ এ চা এছ তি ওকি চি চি ৮ ৭ রহ 

কীট নিবারক আরক__(বটাকা আকারে) 

একটি বটাক1। এক সের জলে গুলিয়া যে আরক 

প্রস্তুত ইহকেতাহ। শিকার দ্বার ক্ষেতে বা ব)গানে 

হুডাইলে পোকা তৎক্ষ 7ৎ সে স্থান প্িত্যাগ করে। 

এক কোটা ১২ বটীকা। ৪৯) ২৪ বটীক। ১৯ টাক, 

প্যাকিং ও মাশুল %* আন স্বতুন্ত্র লাগিবে। 

ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসো সিয়েপন, কলিকাতা । 



হপ্তিয়ান নানংজুদোনিয়দ 
১৬২ নং বহুবাজার ফ্রীট, কলিকাতা | | 
মের । 

নুতন বর্ধারভ্ত হইতেই মেম্বরশ্রেণীভূত, হইবার ' 
উপযুক্ত সময় | বহার! এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েসনের মেস্বরশ্রেণীভূক্ত হইবেন বা আছেন, 
ত্টহার। নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন। 

প্ুভারেপ মেম্বর হইলে--গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী 
দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 

»* ফুলেরবীজ ২০ ২1০ 

4১০৬ সজীবীজ আয়েরিকার 
লেমোড়াই কর। ২৪ রকম ১বাক ৫॥০ 

নি [তী সটন কিন্ব। ল্যাণ্ডে- 
থের ফুলের বীঞ্জ ১ বাক্স ৪ 

শীতের দেশী সব্জীবীজ ২৪রকম ২০ 

ডাকমাশুল ইত্যাদি ১1০ 

৫ ১৮ 
সাধারণ মেম্বর হইলে__ 

গ্রীষ্ম বর্যাকালের বপনোর্গ যোগী 
দেশী সব্জীবীজ ২৪ বুকম ২০ 

5১ ফুলের বীজ ১৩ ৪) ১০/৩ 

শীতকালের বপনোপধোগী আমেরিকার 
, টিনে মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম 

| বিলাতী সবজীবীজ ৫] 

বিল/ততী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১০ 
' দেশী সন্ভী বীজ ১৮ রকম ১০৪ 

| নীরনািগ ইত্যাদি , ॥* 

৬ ১২৭ 

&. এতদ্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাধিগের দ্বার! 
পরিচালিত বাঙ্গাল৷ মাসিক পত্র "রুষক” প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়া পাবেন এবং এসোসিয়েসন 
হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও মুল্য 

৫৭. টাকার অধিক হইলে টাকায় /* এক আন 
হিঃ কমিশন পাইবেন। 

স্পেশাল মেম্বর £_ কৃষকের গ্রাহকগণ এসো. 
সিয়েসন্রে স্পেশ্তাল মেম্বর। তীহারাও বীজ 
গা্ছীদি খরিদ করিলে কমিশন পাইধেন। 

সভারেণ মেম্বরকে বাধষিক এক সভারেণ বা ১৫২ 
টাকা, সাধারুণ মেম্বরকে বাধিক ১০২ ও স্প্ই্টাল 

যেখরগণকে কের বাষক মুল্য ২২ দিতে হয়। 

ফমলের পোকা. 
পুষা তত্বান্থুসক্দান আগারের সহকারী কীট তত্ববিদ্, 

শ্রীধুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ফসল নষ্টকারী . 
যাবতীয় কীট পতঙ্গের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, নিবারণের 
উপায় ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত 
হইয়াছে। 

প্রত্যেক পোকার চিত্র ইহাতে আছে। 
কীটাক্ান্ত ফসলের ২০ খানি চিত্রিত হাপটোন 
চিত্র আছে। মূল্য ১॥* দেড় টাক1। 
ম্যানেজার- ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, 

১৬২, বহুবাজার টু, কলিকাতা। 

_ অফিড-_১২ রকমের ১২টি আর্কিভ মূল্য ১০২, 
পার্বত্য প্রদেশ হইতে ডাকযোগে পাঠাইবার ব্যবস্থ। 
কর] হইয়াছে। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ভারতের 
সর্বত্র ১২ টাক1। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে $ 

ই্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা | 
শি সরি পপ জা আপ সি ২০০৩ ৬০» 

সরল ক্ষ বিজ্ঞান_-প্রীযুক্ত এন, জি, 
মুখাজাঁ প্রণীত। ইংরাজিতে লিখিত 11:111-1701, 
0£17)0101) 11710171607 নামক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত 

সার, অতান্ত প্রয়োজনীয় । মুল্য ১২ টাক1। 
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা 

পলিপ ০৯ ৭ ক্্ি 

উপায় থাকিতে দাসত্ব কেন? 
লল্প মূলধনে ধান্য তানাই ও ছাটাই কলে 

চাউলের ব্যবসা কৰিলে, ৬** টাকার কলে মাসিক 
৩০1৩৫, টাকা, ৩০০০২ হাজার টাকার কলে মাসিক 
৬০০, শত টাকা লাভ হয়। টদেনিক ২**/মণ 
চাউল প্রস্তুতের কল, আমি এখানে বসাইর। চালাই- 
তেছি। গ্রাহকগণ আমার কারখানায় আসিলে, যত্তের 
সহিত উহার লাভ ও কার্ধাদি দেখাইয়। থাকি, এই 
কল ভারতের সর্বরই চলিতেছে । এই কল 

ব্যতিত অপর কাহারও কোন নূতন কল আবশ্তক 
হইলে, তাহাও প্রপ্তত করিয়। দয়া থাকি। 

₹১০ আনার টীকিট পাঠাইলে, সচিত্র বিবরণ 

ও মূল্য তালিকা পাঠাই। 

শ্রীশ্বরপতি ঘটক । 
চেতলা। সেপ্ট,াল রোড আলীপুর, পোঃ, কলিকাতা। 



কবি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পর। 
শিক্ষা পপ সস ০ আপি ১৯ পি টি এ পপ পাপা স্পঞ্জ তত ৯ লস? সপ ১ স্পেস ০ ৩০০ তত ০ ০ টি শপ? শত আস পপ 

সস মহিন সত সিল ক তা টে পাম্প ৩৯০০ আত রে ও সরান পারি পট» 

১২শ খণ্ড । ১] মাঘ, ১৩১৮ সাল । [ ১০ম সংখ্যা | 

সম্জী স্শজ্ল 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর।) 

আলুর ফলন, আলু মংরক্ষণ ও চাষে লাভ: 
আলুর ফলন-_বর্ধমানক্ষেতে নৈনিতাল একর প্রতি ১২০ মণ, পাটনায় ২০* 

মণ ফলিয়াছে, কিন্তু মান্দ্রাঙ্জী একর প্রতি ১২৯ মণের অধিক তয় নাই । ডুমর"াও 

ক্ষেতে পাটনার ফলন অধিক হইয়াছিল, তাহার নিয়ে নৈলিতাল। ২৪ পরগণাত্ণ 

ও হুগলীতে পাটনার ফলনই সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। এখানে চাষীর] প্রতি একরে 

পাটনা আলু ২৫০ মণ বা নৈনিতাল ১৮০ মণ ফলাইতে পারে। দাঙ্জিলিউ আলু 
ফলনে প্রার পাটনার সমান। 

আলু চাষের সন্কেত__(১) জমিতে গোমন্ব স্বর ১৫০ মণ হিসাবে দেওয়! 

থাকিলে আনু বসাইবার সময় যত আলু তত খৈলের সার আবহীক। 

(২) সেচের জলের অভাব হইলে আলুর চাষ ভাল হইবে না। (৩) আলুর মাটি 

হন], কপ ও টিল শূন্য না হইলে আলু অধিক ফলিবে না। (৪) সা 

রেড়ীর খৈল সর্বাপেক্ষ। ভাল সার । 

আলু চাষে স্থান পরিবর্তন--সমতল দেশের আলু, পাহাড়ে এবং পাহাড়ের 

আনু নিয় দেশে কিন্ব। অন্য পাহাড়ে পাল্ট। পাল্টি চাষ করিলে আপুর ফসলের 
উন্নতি হয়। স্থানীয় বাঁজ-আলু লইয়! বারবার চাষ করিলে আলু ক্রমশঃ খারাপ 

হইয়। যায়। নিয়বঙ্গে ধে আলু জন্মে, তাহ! হইতে বীজ রক্ষার আদে স্থবিধ। 
হয় না, এই কারণে নিয় বাঙলার চাষাগণকে প্রতি বৎসর পাটন।, নৈনিতাল 

(হালদেওয়নী ) ও দার্জিলিঙ হইতে আলু আমদানী করিতে হয়। 

আলু সংরক্ষণ__চাষের জন্যই হউক বা বীজের জন্ত হউক আলু সমস্ত বৎসর 

ঠিক থাকে না, পচিয়া৷ অনেক বাদ বান্ন। নৈনিতাশ দর্ধাপেক্ষা অধিক পচে। 
দার্জিলিঙ ও পাটন অপেক্ষাত পচিয়া কম নষ্ট হয়। 

৩৭ ৬ | 



২৯০ ক্কষক-_মাঘ, ১৩১৮ [১২শ বণ । 
তিক সন ১৩ সিল হা ছি ০ ৯৪ 5 শী হত সিল জি উপটি ৮ ৮ সিক্স দিল তত এ বি টি ছি সিকি বি ০ পি ছি পরি নিন ক আকা হিট বশ বি সী সী সি লা উকি ৬৫ সি ওটি অপ সিটি সি সই ইজ হর টি টি জা সণ হও কে পা উপ 

বিলাত, হইতে চাষের জঙ্ঠ নূতন ধরণের আবু আসিতেছে এবং সঙ্গে আলুর 
নান। রোগও এদেশে আমদানী হইতেছে,__ 

আলুতে পোক। লাগিয়। বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে । পাটন৷ অঞ্চলে পোকাতে 

আলুর বিশেষ ক্ষতি কারয়াছে। বেগুন গাছের পোক। কথন কখন আলুর পাতা থায়। 

একপ্রকার সবুজ রঙের পোক। গাছের রস চুবিয়া খায়। ইহাদ্দিগকে ধরিয়া মার] 

ছাড়! অন্য উপায়ে নষ্ট করা কঠিন। ঘরে আলু বাখিলে তাহার ভিতর স্ুতলী পোক। 

ঢকিয়৷ নষ্ট করে। ঠাণ্ডা জায়গায় বালি ঢাক দ্রিয়৷ আনু রাখিলে আনুতে পোক। 

লাগিতে পায় না এবং পচে কম। তিন ভাগ জলে এক ভাগ ব্রড অয়েল (ব্রড 

কেবোপিন তল ) গুলিয়। এ্রঁজলে আলু ধুইয়! শুকাইয়। বালির ভিতর আলু রাখিলে 

ভাল-থাকে। চুণের জলে বা তু'তের জলে ধুইয়৷ রাখিলেও আনুতে পোক। লাগে 

না। আলু শুকাইধ়া। রাখিতে হয়, ভিজ। আলু রাখিলে বেশী পচে। কিন্তু আলু 

বৌড্রে শুকান উঁচত নহে। 

বোর্দেশ মিশ্রণের পিচকারী দিলে আলুক্ষেতে পোকার উপদ্রব হয় ন1 বা পোকা 

লাগিলে তাহ। নিবারিত হইতে পারে । আলু ক্ষেতে ছাতরা রোগ দেখ! দিলে 

বোর্দেশ মিশ্রণের পিচকারী দিলে উপকার দপিতে পারে। আলুগুলি তু'তের জলে 

ধুইয়! ক্ষেতে বসাইলে ছত্রক রোগের হাত হইতে পরিক্রাণ পাওয়া যায়। এক 

ক্ষেতের রোগ আর এক ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়িতে অধিকক্ষণ লাগে না, এমন 

অবস্থায় বোর্দে। মিশ্রণের পিচকারী একমাত্র প্রতিকারের উপায়। পোক। 

সম্বন্ধীয় বিশে কথ। “ফসলের পোকা”য় জানিতে পার যায়। 

আলু চাষে থর৮-_ 

লাঙ্গল দেওয়। ৮ বার, মই দেওয়। ৪ বার হী রে ৮ 

জল সেচন ৪ বার টি | ঠা ৪. 

জল সেচনের পর কোপান ও মাটি দেওয়। ৪ বার চার ৪. 

নিড়ান আবশ্যক হইলে ১বার .** ৪ কি | ১৭৭ 

বাজ অ।ণ,র দাম ২ মণ কিন্য। ২॥* মণ 98 নয ১৫৭ 

আলু. বসাইবার খরচ ৃ এ ৫ ২২ 

বীজ আলু তু'তের জলে ধুইবার খরচ তি রঃ ২ 

আলু তুলিয়। গুদামজাত করিবার খরচ রর টা ৪. 

সাবের খবুচ ৪ রি রণ নন ২৩৭. 

জমির খাজনা .** নি রা রি ৪২. 

৭০ 

বিঘ। প্রতি ৬* মণ আলু জন্মিলে তাহার মুল্য ১২*২- টাকার কম হইবে না! 

ইন্াতে বিঘায় ৫০২ টাকা লাত হয় কিন্ত আলু চাষে বিঘায় ৮*২ কি 
১০০২ লাভ হওয়া অসম্ভব নছে। 



১০ম সংখ্যা । 4 সজী চাষ [২৯১ 
শর যা ৫৮ বর ৩টি জা সিএ এ ক শি পথ শী পনি হত বটি সা ৬ পে ছি ৬৫ জকি আবি বটি সিকি ভ্ী ভে সভ হি জপ টা উপ রে সত ৬ সিল সি বি ৪ ১ এ আর সি আপ পিপি সি টি এ বা উট আও উর টি ওটি এরি ই” এট এস 

আলু যত জলদি ফলাইতে পার! যায় ততই ব বাজারে অধিক দরে র আলু বিনয় 
হয়। হিমালয় কিন্বা শীত প্রধান পার্ধত্য প্রদেশে তুষার পতন হইতে আলুর ক্ষেত 
রক্ষা! করিতে পারিলে যে কোন জাতীয় আলু খুব জলদি ফলাইতে পারা যায়, এমন 

কি খুব বর্ষ। কিন্ব! তুষার পাতের সময় ব্যতীত সব সময়েই পাহাড় হইতে নুঠন 
আলুর আমদানী হইতে দেখা যায়। সমতপ প্রদেশে বর্ধমান ও হুগীতে উৎপন্ন 
পাটন। আলুর আমদানী কলিকাতা বাজারে সর্বাগ্রে হইয়া থাকে । এইরূপ শন্তান্ত 
সহর বাঞ্জারে নৃতন লাল গোল আলুরই প্রথম আমদানী হয়। তার পর টনৈোনিত।ল 
জাতীয় আলুর আমদানী হয়। আলু বাজারে উঠিলেই ছুই আনা, দশ পন্রসা সের 
দরে বিক্রয় হয়। কখন কখন চারি আন সেরও দর উঠে। এই দর কিন্তু 
অধিক দিন থাকে না কিম্বা ইহাতে যে লাভ হয় তাহার যৎ্কিঞ্থিৎমাত্র চাবীর 
ঘরে যায়, কারণ চাবী আলু ধরিয়! রাখিতে পারে না, টাকার দরকারে খরিদ্দার 
জুটিলেই বেচিয়া ফেলে । মাবথান হইতে ব্যবসায়ী, মণ/ব্যক্তে আধিকমাঞ্রায় 
দিন কতক লাত করিয়া লয়। মহাঙ্গনগণের যেষন লাভের অযশ। আছে তেমনই 
আবার পোকসানের আশক্ক। খুন অধিক। যদ শুকনা সারা আনু ন৷ হয় 
তবে আলু পচিয়া অনেক নষ্ট হয় কিন্বা ধদি দৈবাৎ পোকা লাগে তবে গুদামের 
সমস্ত আলু অতি অল্প সময়ে দাগী হইয়া নষ্ট হয় এবং লাত কর] দুর থাকুক খরিদ 
দ্র অপেক্ষা অনেক কম মুল্যে তাহ বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় । এই জগ্ঠই 
আলুর সংরক্ষণ করিতে শিবাই আলু ব্যবসায়ের একমাত্র গতি। 

এদেশে সাধারণতঃ দেশী কোদাল দ্বারা আলু তোল হইয়া থাকে । দেশী 
কেদাল ব্যবহার ন! করিয়া! তাহার পরিবর্তে বিপাতী হণ্টার-হে। নামীয় কেদাল 
ব্যবহার করিলে কম খরচে এবং সহজে আলু উত্তোলন কার্ধা সমাধ। হইতে পারে। 
আবাদ বিস্তৃত হইলে হণ্টার-হে। ব্যবহার ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ছোট খাট ক্ষেতে 
দেশী কোদ্দালই ভাল, কারণ হন্টার-হোতে অপেক্ষাকৃত অধিক আলু কাটিয়। যায়। 
বিলাতে আলু তোলার একপ্রকার যন্ত্র আছে। ইহ1 এক প্রকার লাঙ্গল বিশেষ, 
ইহাঘ্বাপ। কার্য খুব ভালই হয়। ক্ষেত হইতে আলু একক!লে সমুদয় তুণিয়! ন! 
লইয়া, ছুইবার আনু তুলিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ব্যবসায়ের কিছু সুবিধ। 
হইতে পারে। সচরাচর আলু গাছের পাতা পাকিতে আরম্ভ করিলে আলু 
উঠান হয়, তাহার পর আর ক্ষেতে আলু রাখা কর্তব্য নহে। কিন্তু ইতি পুর্বে 
গ!ছের তেজ থাকিতে থাকিতে প্রত্যেক আলু গ।ছের গোড়। হইতে থাইবার 
উপযুক্ত কতঞ্গুলি আলু উঠাইয়া লইলে চাষীর বেশ ছপয়সা লাভ হইতে পারে। 
এ কার্য খুব সাবধানে সম্পদ্দন করিতে হইনে, আধক শিকড় কাটিয়া গেলে 
গছ খারাপ হইবে । এইপ্রকারে আলু তোলার পর গাছের গোড়ায় একবার 
সার দিয়া মাটি ঢাকিয়! দিবার পর জল সেচন করিতে হয়। বসাহবার সমর 
হইতে তিন মাসে আলু ফসল তৈয়ারি হয়। এই তিন মাসের মধ্যে বাজারে বখন 
আলুর আমদানী কম তখন একবার আলু তুণিতে পাব্িলে আলু চাষে আধক 
লাত হওয়৷ সম্ভব। 
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লঙ্কা 
বেগুনের স্তাঁয় লক্কাও ?সালেনেসী সব্জীর অন্তর্গত। ইহাকে ইংরাঞ্জিতে চিপি 

€((10811165) বা বেড পিপার (19৭ 1১০7৮) বলে। বাঙল৷ ভাষায় ইহার 

অপর নম মরিচ এবং গোল মরিচের সহিত পৃথক করিবার জন্ত লাল মরিচ বল। 

হুয়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ মাত্রেই লক্কার চাষ হয়। 

অনেক প্রকারের লঙ্ক। আছে । দেশী লঙ্কা, সাধারণতঃ যাহার চাষ বঙ্গদেশে 

হইয়া থাকে তাহার রঙ পাকিলে হলদে ব। লাল 

হয়, আকারে চারি কিম্বা পাচ ইঞ্চ লত্ঘ৷ হয়। এই 

গুলি অধিক মোটা হয়না । আর একপ্রকার লক্ক। 

ছুই তিন ইঞ্চ মাত্র লম্ব। ও অপেক্ষারূ্ম মোট হয় । 

ইহাদের ঝাল খুব অধিক। পূর্বন্ক্গে বাখরগঞ্জ 

জেলায় খুব লঙ্কার চা আছে? তথায় লন্বা সরু লঞ্ষার 
চাষই অধিক। এসকল লঙ্কায় তান্বশ ঝবালনাই। 
অধুনা বিলাতী অনেক 

আক্তি এক প্রকার 

বেটে গোল লঙ্ক। 

দেখিতে পায়! যায়, 

তাহ। বিলাতী। ইহ 

ছাড় বিলাতী কুল লঙ্ক। 

দেখিতে খুব সুন্দর । 
দেশী লম্বা বিলাতী সুইট স্পানিশ বিলাতী কুল লঙ্কা 

নামক এক প্রকার 

লঙ্কার আমদানী হহয়াছে, তাহাতে ঝাল আদে নাই, অথচ লক্কার স্বাদ গন্ধ 

আছে এবং খাইতে স্ুস্বাহ। ঝালবিহীন দেন লঙ্কাও আছে। ঝাল হীন লঙ্ক। 

পাখাদের খাওয়ান হয়। লঙ্কা থাইলে পাখীদের গাপ্নের পোক। নষ্ট হয় এবং 

লোকে বলে তাহাদের পাধার বুঙ উজ্জ্বল হয়। বাওল! দেশে একপ্রকার 

লক্ষ হয়, তাহার উর্ধদিকে মুখ হয়। এক ইঞ্চ বড় বেশী দেড় ইঞ্চ মাত্র বড়, ঝাল 
খুন, বার মাস ফলে, নাম*হ্্যমণী। আর একপ্রকার লঙ্কারও উদ্ধদিকে মুখ 

হয়, তাহাকে ধানা লঙ্কা বলে। ইহার ঝাল খুব বেশী, সর্বাপেক্ষা অধিক বলিলেও 



৪৩ 
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অত্যুক্তি হয় ন। ইহ)ও বার 

মাস ফলে। ধানের মত আকার 

বলিয়। নাম ধানী হইয়াছে। 

লঙ্কা, জল সেচনের সুবিধা 

থাকিলে বারমাস ফলান যায়, 

কিন্তু তাহ। না৷ থাকিলে, 

লঙ্কা চাষের সময়-_-€জ্াষ্ঠ, 

11 01 আবাঢ় মাস। এই সময় বীজ 
(1801 বপন করিতে হয়। বেগুনের 

হ্যাঁয় হাপরে বীজ ফেলিয়াচার! 

বাহির করিয়। লইতে হয়। 

চার তৈয়ারি করিবার সময় 

ছায়! করিয়া দেওয়া বা অন্য 

পাইট ঠিক বেগুনেরই মত। 

ক্ষেতে চার! বসাইবার সময়, 

আবণ কিন্বা ভাড্র। 

চাষ__চারাগুলি ৫ কিন্ব। ৬ ইঞ্চ বড় হইলে উহাদ্দিগকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ 
করিতে হইবে । ক্ষেতে চার! ২৪”১৫১৮ ব্যবধানে বসাইতে হইবে । বেগুনের মত 

গোড়ায় ভাটি টানিয়। দিতে হইবে । ক্ষেতে জল বসতে না পায় তাহার ব্যবস্থ! 

করিতে হয়। লঙক্কার চাবের জন্ত বেলে দোয়'াস মাটিই ভাল । চর জমিতে খুব লক্ব। 

ফলে । আবশ্তক হইলে ক্ষেতে চারাুলি ধরিয়। বসিবার পর বিঘ। প্রতি ১/ কিন্ব। 

১/ মণ খৈল সার দিয়! দাড়া বাধিয়। দিতে হয়। লকঙ্কাক্ষেতটি নিড়াইয়! বেশ পরিফ্ার 

করিয়া রাখিতে হয়। বেশ স্থশৃঙ্খলায় চাষ হইলে প্রতি বিঘায় ৫/ মণ লঙ্কা কলির! 

থাকে । খুব কম হইলেও বিঘাপ্রতি প্রায় ২₹/ মণের কম ফগন প্রায়ই হয় না। 

পৌষ মাঘ মাসে লঙ্ক। পাকিতে আরস্ত হয়। লঙ্কা পাক ধরিতে আরম্ভ হইলে 

১৫ দ্দিন অস্তর ক্ষেত হইতে লঙ্কা তুলিতে হয়। এককালে সব লঙ্ক। উঠান ভাল 
নহে। পৌষ মাস হইতে আরস্ত করিয়া মাঘের শেষ পর্য্যস্ত লঙ্কা! তোল শেব হয়। 

কাচ] লঙ্ক! বাজারে বিক্রয় হয় কিন্ত তাহা অতি সামান্য । বেশীর ভাগ শুকাইয়। 

বিকায় ও দূর দেশে চালান যায়। ধাহাদের ব্যবসায়ের জন্য চাষ করা উদ্দেশ 

তাহাদিগকে অধিক পরিমাণ জমি লইয়। চাষ করিতে হয়। -বাগানে অন্ত সজীর 

সহিত দেশী বিলাতী নান। রকম লক্কার চাষ করিলে, কাচ] বেচিয়। ফেলাই সুবিধ।। 

নানা রঙের লঙ্কাগুলি ফলিলে বাগানের বড় শোত। হয়। 

লঙ্কাঁ_টমাটে। আকৃতি 



২৯৪ কষক-্মাত, ১৩১৮ | ১২শ খণ্ড । 

লগ্চ। চাষে খরচ -_ | 

ক্ষেতে লাল মৈ দেওয়া! ও হাপরে চার তৈয়ারি করার খরচ ... ৩. 
ক্ষেতে চার] রোপণ তা নী হয ১২. 

ভাটি টানিয়। দেওয়। রঃ রি ২. 
নিড়ান ও জল সেচন রি দ্য চি ৩. 
সেচনের পরু কোপান ও ও ১1৩ 

শঙ্কা তোল ও শুকান রা রি তি ১০ 
জমির খাজন। ৮ ৬৬ ৪৬৬ ত ৬ ৩ 

| ১৪৮০ 

বীজের পর্রিমাণ--এক বিঘ। জমি চাৰ করিতে এক আউন্দের অধিক বীজের 

আবশ্যক হয়না । এক বিঘাতে কম বেশী হাজারের উপর চারা বসিতে পারে। 

টেপারি (047৮7 09951231713 ) 

ইহাও একপ্রকার বেগুন বা লঙ্কা জাতীয় উত্তিপ। সেই জন্য এই স্থলে ইহার 
বিষয়ও বলা হইল । গাছ, পাতা ও ফলে টমাটে। ব বিলাতি বেগুনের সহিত 

ইহার বিশেষ কোন তফাৎ দেখা যায় না। ইহাও জাতিতে সোলেনেসী। 

টেপারির চাষ সর্ববিধ প্রকারে বেগুনেরই মত। বেগুনের মত চারা তৈয়াপি 
করিয়া লইতে হয়। বৎসরে ছুই বার এমন কি বারমাস বেগুন ফলান যায় 

টে”পারি কিন্ত বৎসরে একবার মাত্র হয়। বৈশাখে বীজ বপন.করিতে হয়, তৈষ্ঠে 

ক্ষেতে চার। রোপণ করিতে হয়, শ্রাবণ, ভাদ্রে ফল পাকে, পৌব, মাঘ মাস পর্যযস্ত 

ক্ষেতে ফল থাকে । আধাঢ় শ্রাবণে নাবী করিয়। চারা বসাইলে শীতের শেব 

পর্যযস্ত ফল থাকে। গাছগুণি খুব বাড়াল হয়। ডাল পালাগুলি যেন কতকট! 

লতানে ধরণের । এই রকম লতানে টমাটে। গাছ আছে। সেগুলি পাশে পাশে 

মাচ বাধিয়। দিলে গাছ অনেক দিন বেশ তেজস্কর থাকে এবং অনেক ফল দেয়। 

টেপারি গাছের এইব্ূপ চাষ করিলেও হয়তঃ বেশী ফল পাওয়া যায়। 

মাটি ও চাষ- দোক্াাস মাটিতেই টেপারির চাষ ভাল হয়। ছাই মিশ্রিত গোবর 

সার ব্যবহার কর! উচিত অথব1 আবশ্ত ক হইলে বেগুনের মত খৈল সার দেওয়। যাইতে 

পারে। বেগুনের মত চারার গোড়ায় দাড় বাধিয়। দিতে হয়, বেগুনের মত জল 

নিকাশের জন্ত নাল! কাটিয়৷ দিতে হয়। বেগুন অপেক্ষা! টেপারির ক্ষেতে অধিক 

জল সেচনের আবশ্যকত। দেখ! যায়। চার। ৪ ফি১৫২ ফি ব্যবধানে বসাইতে হইবে। 

বাঁজ তলায় চারাগুলি ৮ ইঞ্চ বড় হইলে তবে ক্ষেতে রোপণ করার উপযুক্ত হয়। 
টে পারির ফলগুপি ছোট,.খাইতে অন্ন মধুর । ইহাতে সুন্দর চাটনি তৈয়ারিহয়। 

ছোট ছোট ছেলেদের ইহ] বড় প্রিয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর । ইউরোপীয়গণ ' 



১*ম সংখ্যা । ] সজী চাষ: ১৯৫ 
সঙ তা ভাই ওসি খপ ছি তা লা লাকি 2 লজ পাশ পাস জান শা এছ শি টি, পিসি পা কোষ আজ জন পা ৯ পা আনছি পা পি টি পি, শ ৭ ০. ৬ পস্ত। জা পচ হা টি স্পট চপ সত তি 2 তলা শা আপে প্র ৭৩০৪ উপ জলি সি উল বিশ এ ডোপ জপ টিপি পনি এ রান রা তে সিরা পনি এ? ছি জি 

ইহ! আদরের সহিত থাইয়। থাকে ৃ সারা বৎসর খাইবার জন্য ইহা নিরকার 

ভিজাইয়। রাখ। হয় । এদেশে টেপারির অন্র রাধিয়! প্রায় সকগেই খাইয়া! থাকে। 

বাজের পরিমাণ--ছবই তোল। বীজে এক বিঘ। জমির চাব হয়। 

তামাক ( 207134009 ) 
সোলেনেসী জাতীয় যে সকল উত্ভতিদ বাগানে স্থান পাইয়াছে তামাকও তাহার 

মধ্যে একটি । তামাক যদিও আহারীয় সব্জী নহে, তথাপি উদ্ভানঞজাত ফসলের 

মধ্যে ইহার উল্লেখ এক হিসাবে বিশেষ প্রয়োজন, কারণ তামাকের ব্যবহার 

নিয়তই খুব বাড়িতেছে। অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে তামাক, ছিলামে 
সাজিয়। ধুমপানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওর। যাঁয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম তাত্রকৃট। 

মুপলমান অধিকারে বাদপাহী আমলে এই প্রকারে ধুমপা্সের বহু প্রচলন হয়। 
অতি প্রাচীন কাল হইতেও এদেশে তামাক হইতে নশ্ প্রস্তুত হংয়া ব্যবহার 

হইতে দেখা যায়। ইহার ইংরাজী নাম টোবাকো। (101,099 )1 বিদেশীয় 

অধিনারের সময় হইতে তামাকের আরও নানারূপ ব্যবহার হইতেছে । এক্ষণে 

চুরুট, সিগারেটের বহু ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পানের সহিত ব্যবহারের জন্য 
জরদা, সুরতী প্রভৃতি তামাক হইতে প্রস্তত হয়। কুলী মজজুরগণের মধ্যে তামাকে 

চুণ মিশাইয়। খৈনি ব। নুখা প্রস্তত করিয়া বাবহার করিতে দেখিতে পাওয়া য।য়। 
আী, পুরুষ, ছেলে, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র সকলেই তামাক কোন না কোন আকারে 

ব্যবহার করিয়া থাকে । তামাকের এত ভুরি ব্যবহার বলিয়া তামাক সবজী না 

হইলেও উদ্যানঞাত ফসলের সঙ্গে ইহার কিছু আলোচন। যুক্তি যুক্ত বলিয়া মনে হয়। 

তামাকের জন্ত মাটি-_খুব হাক্ক! ভাবে দোয়শাস মাটির আবশ্তক। জলবস জমি 
আদে। চলিবে না, সেইজন্য বাগানের উচু জমি ইহার চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত নহে । 
তবে তামাকের বিস্তৃত চ।ৰ করিতে হইলে তাহাকে সক্জী বাগানের এক কোণে 

জায়গা! দিলে চলিবে না- বিস্তৃত নদীর চরে ব। সুপ্রশস্ত বেলে দোযর”স মৃত্তিকাযুক্ত 

ক্ষেতে চাষ করিতে হয়। সখ মিটাইবার জন্য এবং সামান্ত ব্যবহারের জন্য বাগানে 

নগ্ত বা চুরুট কিন্ব। সিগারেটের উপযুক্ত তামাক চাষ চলিতে পারে কিন্তু ব্যবসায়ের 
জন্ট বিস্তৃত চাষের আবশ্তক। 

ভারতবর্ষের বহুতর স্থানে এক্ষণে তামাক চাষ হইতেছে, বাঙলায় রঙ্গপুরের 

বিখ্যাত এবং পার্বত্য টট্টগ্রামে, চুরুট প্রস্ততোপযোগী তামাক উৎপন্ন হয়। 
বিহাবেও মতিহাবী তামাক উৎকৃষ্ট । | 

বীজ বপনের সময়__-বাঙল। দেশে বর্ধার শেষে ভাদ্র মাসে তামাকের বীঞঙ্জ বপন 
করিতে হয়। কিন্ত বিহারে ব1 অন্তর যেখানে বর্ধ। কম তথায় শ্রাবণ মাসেও বীঁঞ বপন 



২৯৬ কৃষক-_পৌষ, ১৩১৮ [ ১২শ খণড। 
২ সি রা পি তত ও জি স্পা আপ আরও 

করা চলে। বীজতলার যাটি খুব ধুশিবৎ, গু ড়া করিতে হয় এবং তাহাতে গোবর ও ছাই 
মিশ্রিত সার দিয়া তছপরি বীজ বুনিতে হইবে । এক একর বা তিন বিঘা জমিতে 
তামাক চাষের জন্চ এক আউন্দ বা আড়াই তোল। বীজের আবশ্ঠক । হাপরে ঘন চার। 

বাহিব হইলে কতকগুলি চার৷ তুলিয়৷ পাতল। করিয়। দিতে হয়। 

চারাগুলি বীজ তলায় তিন চারি ইঞ্চ বড় হইলে ক্ষেতে নাড়িয়৷ বসাইবার 
উপযুক্ত হয়। তামাকের পক্ষে পটাস সার বিশেষ আবশ্তক, সেই জন্য ছাই ও তাহার 
সহিত গোবর মিশ্রিত করিয়! ব্যবহান্র করা হয়। খুব হাক্ষ। মাটি না হইলে তামাক 
ভাল জন্মায় না, সেইজন্য ক্ষেতটি খুব তালরূপ চধিতে বা কোপাইতে হয় ও টৈ দিয়! 
মাটি খুব গুড়া করার প্রয়োজন। আশ্বিন হইতে আরন্ত করিয়। কার্তিকের শেষ 
পর্য্যস্ত চারা! রোপণ করাস্চলিয়া থাকে । বড় জাতীয় তামাক ৩ ফি এবং ছোট 
জাতীয় তামাক ২ ফিট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। আবশ্তক মত ১ কিন্ত! 

১৫ দিন অন্তর জল সেচন করা কর্তব্য । গাছে ফুলের কুড়ি আগিলেই তাহ! 

ভাঙ্গিয়। দিতে হয় ও নিচের পাক। পাত। ভাঙ্গিয়। দিতে হয়। প্রত্যেক গাছে অবস্থা 

বুঝিয়। ৮ হইতে ১০ টির অধিক পাত! বাখ! উচিত নহে। তামাকের পাতাগুলি 

পাকিয়া অল্প অল্প হলদে হইয়৷ আদিলেই তামাক গাছ কাটিয়া লইতে হইবে। 

সকাল বেল। তামাক আহারণের বেশ ভাল সময়। গাছের পাতা হইতে রাত্রের 
শিশির শুকাইয়! আমসিলেই আহরণ কার্ধ্য আরম্ভ করিতে হয়। 

তামাক পাতা শোধন- তামাক পাত। শুকাইবার গুণে ভালমন্দ হয়। তামাক 

পাত। ডাট। সমেত ঘরের মধ্যে দড়ি খাটাইয়। ঝুলাইয়। অল্পে অল্পে শুল্ক করিতে হয়। 

এইকব্রপে শুকাইতে প্রায় দুই মাস সময় লাগিয়া থাকে। ঘরের হাওয়া সমশীতল 

থাক। উচিত, এই কারণে গরম হাওয়া বহিলে জানল! বন্ধ করিয়। দিতে হয়। 

গরমের সময় মাঝে মাঝে ঘরের মেগেতে জল ছিটাইয়। দিলে ঘর আবশ্তক মত ঠাণু। 
থাকে । পাতাগুলি আবশ্তকমত শুষ্ক হইলে পাড়িয়া, ড"াট। হইতে ভাঙ্গিয়া ভাল, মন্ৰ, 

মাঝারি পাতার এক একটি ছোট ছোট বাগ্ল করিতে হয়। এই বাগ্ডিলগুলির 
উপর সপ ব৷ মাছুর চাপ! দিয়া তামাক পাতাগুলি ঘামাইয়। লইতে হইবে । কিন্ত 

অতিরিক্ত গরমে তাষাক পাত। পচিতে পারে. এবং তাহা হইলে পাতায় কাল দাগ 
হইবে এবং ইহার গন্ধ ও আম্বাদন খারাপ হইবে । এই কারণে উপরের পাত 

নীচে এবং নীচের পাতা উপরে বরাখিয়] মধ্যে মধ্যে হাওয়া খাওয়াইয়। লইবার. 
আবশ্তক হয়। এইরূপে প্রস্তুত তামাক পাতা হুইতে চুরুট, ন্ত, স্থুরতী এমন কি 
ধুমপানের পক্ষে সুন্দর তামাক তৈয়ারী হুইয়। থাকে । 

আমাদের দেশে অধুন] চুরুটেন্ জন্ট কনেকটিকট, কিউবা, নুমাত্রা, হাভান। 

তামাকের, সিগারেটের জন্ত ষ্টারলিঙ, তাপ্গিনিয় প্রভৃতি তামাকের চাঁধ হইতেছে । 



১০ম সংখ্যা । ]স্বভাবানুযায়ী অবস্থায় উদ্ভিদের শ্রীবদ্ধি ২৯৭ 
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্বভাবান্ঘায়ী অবস্থার উদ্ভিদের স্রীরৃদ্ধি 
গোবিন্দপুর কৃবিক্ষেত্রের উদ্ভান তন্বাবধ।রক 

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত 

ভিন্ন ভিন্ন মাটিতে ও রকম রকম জল হাওয়ায় নান। জাতীয় উত্তিদের উৎপস্তি 

ও বৃদ্ধি হয়। বাঙলা দেশের তাতবাতে পাট ঘেমন হয় এমন আর কোথাও 
হয় না। এমেরিকাতে পাট চাষের বহুতর চেষ্টা হইতেছে তথ।পি ঠিক বাঙলার 

মত আর অথচ গরম আবহাওয়াটি মিলিতেছে ন। বলিয়। তথায় পাট চাষের উন্নতি 

হইতেছে না। আধ্যাবর্কে, দক্ষিণভারতে, সিংহলে ও* কোন কোন তান্রতীক্ 

দ্বীপপুজে আম জন্মায় । কিন্ত লোণ। মাটি কিন্বা লোণ। হাওয়ায় আম ভাল হয় ন।। 

অথচ ঘযদ্দ রামায়ণের আখ্যায়িকায় বিশাস কর] যায় তবে বুঝিতে হইবে ষে 

আমের উৎপত্তি সিংহলে। লোধ হয় সিংহলের সমুদ্র উপকূল হইতে দুরবস্তা 
ভূমিভাগেই কেবল আম জন্মায়। নিয় বাঙলার জলো হাওয়ায়ও আম তাল হয় ন। 

উত্তর বঙ্গের কোন কোন স্থানে, মাল্দ।, দ্ারবঙ্গ, মজঃফরপুর, কাশী, অধেধ্য।য় 

ঘেমন আম হয় এমন আর কোথাও হয় না। অত্যন্ত ণাত প্রধান দেশে আনম 

আদে হয় না। 
কোন উত্ভতিদের আবাদ করিতে হইলে সেইজন্য সেই সেই উদ্ভিদের স্বভাব 

বেশ তন্ন তন্ন করিয়া অন্সন্ধান করিতে হয়। স্বদেশের উদ্ভি্দই হউক বা বিদেশ 

হইতে আনীত উদ্তি্জই হউক তাহার স্বভাবানুষায়ী উপাদানগ্চলি তাহার জন্ 

ঘোগাড় করিষ়। দিতে হয়। মাটি, জল, হাওয়।, উত্তাপ সকলগুলিই স্বাতাবিক 

উপাঞ্ধান ; মানুষে কি প্রকারে তাহার ঘোগাড় করিবে এ কথা স্বতঃই মনে 

আসে। কিন্ত ইহ! একেবারে অসম্ভব নহে__মাহুষের চেষ্টায় অনেক সহায়ত! 

হয়। লোকে শীত প্রধান দেশের ক্যামেলিয়া গাছ আনাইর। ,বঃঙল। দেশে 

কাঁচের ঘর করিয়া রাখে এবং ক্রমশঃ তাহাদিগকে এদেশের জল হাওয়ায় অত্যন্ত 

করিয়। লয় এবং তাহাতে ফুল ফুটাইতে বা! তাহাদিগকে বাহিরের হাওয়ায় বাথিক 

করিতে সমর্থ হয়। 

চন্দ্রমল্লিকার আদি স্থান এসিয়া ভূখণ্ডে, ভারতেও বোধ হয় বনে জঙগলে 

চন্দ্রমল্লিক1 থাকিতে পারে। চীন ও জাপানীদ্ধের হাতে পড়িয়া চল্জমল্লিকার 

রূপের সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে । ইহার শীত খতুতে ফুল কুটে, কিন্তু খুব তে 
ভাল হয় না একটু পাহাড়ি উচ্চ ভূমিতে জন্মায় ভাল। * বাঙলার বৃষ্টি সহা করিতে 

পারে ন। বাঙলার মালীরা ইহার ঠিক ধাত বুঝিতে পারিয়াছে। তাহা! 
৩৮৬ 



বসত গল পেস পল পরি চাই লিউ জী শি কি 

৯৮ $ষক-__মাঘ, ১৩১৮ রা খণ্ড । 
কচ লি এসি শন লা কি এজ চি 

বর্যার সময়  চক্দ্রম্িকার তেউড় বা চারাগুলি উবে তুলিয়া রাখে, টবের মাটি, 

আনা রাখে না, যাহাতে টবের জল সব সরিয়৷ যায় এবং তাহতে জল না বসে 

তাহার ব্যবস্থা করে এবং টবগুলি উচ্চস্থানে কয়লার ঘে'স ফেলিয়! তাহার উপর 

সাজাইয় রাখে | বাগানের মাঝে মাঝে যেখানে চন্দ্রমল্িক1 শীতকালে বসাইবে 
তাহার বেড় বা কেয়ারি রচনা করিয়। তাহাতে গোবর সার ফেলিয়া রাখে, 

গোবর বর্ষায় পচিয়। ঠিক হইয়া! রহিল। সময়ে চন্দ্রমল্লিক বসাইলে ফুলে গাছ 
ভরিয়। যায়। 

ধান__চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, বাঙলা, বিহার, উড়িস্যা বা পঞ্জাবের প্রধান 
থাদ্য এবং বহুকাল হইতে যেন ইহ। এই সকল মহাদেশের নিজন্ব হইয়া বহিয়াছে। 

কিন্ত অধুনা উদ্যোগী এমেরিকাবাসীগণ ধানের স্বভাব অনুধীলন করিয়। নিজের 
দেশে ধান চাষ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ধান চাষে বাঙলাকে ছাড়াইয়। 

গিয়াছেন। এমেরিকাবাসীগণ ধান চাষের জন্য নিচু জমির অপেক্ষা করেন না__ 
সেচ জলে জল বাধিয়। উচ্চ জমিতেও তাহারা ধান চাষ করিতেছেন। অবশ্য 

ধান চাষের অনুরূপ ষে সকল স্থানের আবহাওয়! সেই সকল স্থানেই নির্বাচন 

করিয়। লওয়। হইয়াছে। 

বাঙলার পল্লি সমুহের একট। সাধারণ দৃশ্ত-_বাশ বন। ইংলগ্ডের ওয়াইস্লী 
বাগানে এবং অন্তান্য স্থানে নান1। জাতীয় বাশের কেয়ারি রচিত হইয়াছে- বাশ 

মর্গী হইতেছে ন। তাহ।দিগকে তথায় জলের ধারে ধারে বাশ বসাইতে হইয়াছে 
এবং একটু অপেক্ষাকৃত গরম জায়গ। বাছিয়া৷ লইতে হইয়াছে। 

বাউগণভিল। এক প্রকার লতা বিশেষ_- ইহার খেশ লাল চারিটি পাপড়ি 

যুক্ত ফু হয়। রস! পার্বতীয় ভূমিতেই ইছার1 তেজ করে কিন্তু এই লতা নিয় 

ভূমিতে নামিয়া আসিয়া বসা আরগায় তাতবাতে বেশ সুখে চা বলিয়। 

বোধ হয় এবং এখানে ইহাদের ফুলের বাহার কম নহে। 

আসাষে পর্থতের উপত্যক। প্রদেশে নাগকেশর ফুলের বন আছে এবং 

মেদিনীপুর জেলায় কন্করময় ভূমিতে ইহার বৃদ্ধি দেখিলে আনন্দ হয়, কিন্ত 

বাঙলার নদী সৈকতে ব| বাগ বাগিচায় ইহ! আদে জন্মিতে চায় না। নাগকেশর 

গাছের জন্ঠ যে ঠিক কি উপাদানগুপি চাই, তাহা আজিও জানা যায় নাই, তাই 

তাহাকে বাঙলার বাগ।নের ফটকের মধ্যে আটক্ান যাইতেছে না। 

বিলাতী মরস্ুুমী ফুলগুলি বিলাতে বৎসরের মধ্যে ৯ মাস কাল এগুলি, সেগুলি, 

ওগুলি ফুটিয়া৷ শেভ বদ্ধন করে কিন্তু এখানে ধতর্দিন শীত ততদিন, শীত কুরাইলে 

তাহাদের মরনুম ফুরাইল। 



১০ম সংখ্য। |] স্বভাবানুষায়ী অবস্থায় উদ্ভিদের রী ২৯৯ 
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কন্তল; তিউলস্ মেজর-_ ইহা আপোমিয়] অর্থাৎ, ঢোল কলমী জাতীয় ২ লত৷ 

বিশেষ । অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকায় সেপ্টেম্বর মাসে, কানাড। ও 

যুক্ত রাজ্যে ম।চ্চ, এপ্রিল কিন্ধ৷ মে মাসে, ইঞ্জিপ্ট ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলে 
জানুয়ারি হইতে মে পর্য্যস্ত, গ্রীন্ম প্রধান ভারতে জুন হইতে আগস্ট মাসে, ভারতের 

শীত প্রধান স্থানে ও পার্বত্য প্রদেশে মার্চ কিন্ব। এপ্রিলে ইহার বীঞ্জ বপন 

কর। হয়। 

তারতে সরিষার চাষ বহুকাল হইতে চপিয়! আসিতেছে । সরিষ। ও নূল।, উত্ভিদ 
শাস্ত্রে এক জাতীয় উত্তিদ। মূল! চাষও এদেশে অনেক দিন হইতে প্রচলিত। সপিষার 
তল ও বাঁজের জন্য, মুলার মূল খের জন্য ও বাঁজ তলের জন্য ইহাদের চাষ 
এদেশে হয়। কিন্তু এই সবিষ। জাতীয় উত্তিদের চব্রম পরিণতি আমেরিকাতে সাধিত 

হইয়াছে । এই সরিষা জাতীয় উদ্ভিদ হইতে আমেরিকানগণ* বাধাকপি, ফুলকপি, , 
ওলকপি ও শালগমের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈষৎ কর্দমাক্ত দোয়শাস মাটিতে ইহ। 

জন্মায়। পৃথিবীর এমন দেশ নাই যেখানে জল হাওয়া বুঝিয়! একটু হিসাব 
করিয়া চাষ করিলে ইহার] জন্মিতে না পারে। এই সজীগুলি মানুষের একটি 

প্রধান থাছ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। অনেকগুলি বিদেশাগত উতিদ এক্ষণে এদেশে 

জন্মিতেছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলির এমন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ষে তাহাদিগকে 

ব্বদেশীয় বলিয়াই মনে করিতে ইচ্ছা হয়। পত্রিকাস্তর হইতে সঞ্ধলিত নিয়ের 

তালিকা হইতে আমাদের কথার যথার্থতা সপ্রমাণ করিব। ূ | 
টমাটে। বা বিলাতী বেগুন আমেরিকায় জন্মিল কিন্তু এখন সমুদয় পৃথিবী 

ছড়াইয়1! পড়িয়াছে। ইহার চাষের উপযোগী জল মাটি সকল জায়গায় পাওয়া 

যায়। বাঙলায় ইহা শাত কাল ভিন হয় না এবং ষাহ। হয় তাহ! এখনও দেখিবার 

ও দেখাইবার মত নছে। 

পান্থপাদপ--1:7850119%8? ০৩ ইহা ছুই প্রকারের, একটির জন্মস্থান উত্তর 

ব্রেঞ্রিল ও গিনি রাজ্যে, অপরটির ম।ডাগাসকরে । ইহার লাটিন নাম র্যাভেনাল।। 

মাডাগাসকরের র্যাভোনাল। ভারতে স্থান পাইয়াছে। ইহা আকৃতিতে কলাগাছের 

হ্যায়, কিন্তু বড় হইলে ইহার কঠিন কাণ্ড হয়। পাতার ডাটার মধ্যে জল 

থাকে । মধ্য প্রদেশের রাস্তার ধারে এই গাছ থাকিলে পথিকের জলকষ্ট দুর 
হইতে পারে। | 

কষকলি__পেরু রাজ্য হইতে আমদানী হইয়াছে । এক্ষণে ভারতের ফুলবাগানে 
যথা তথ! জন্মিতেছে, কেবল সরস মা হইলেই হইল। 

রব।র বৃক্ষ__প্যার। রবার সর্বোৎকৃষ্ট । ইহাকে 11000 1382111610515 বলে। রঃ 

হিতিয়। রবারের আরও অনেক প্রকার আছে। পানাষ। ববারও মন্দ নহে। 



৩০০ কৃষক- মাঘ, ১৩১৮ ॥ ১২শ খণ্ড । 
হস ১০ এন শা ক তি লতি পপ সি এ তি তি শত শা শি স্টপ আর সি বা পি সি? সিউল পপ আসি পন ০০৯ পা সহস্র লাস শাসিত কল পা হস্ত পন, পপি পি এস শী ভিকছ সপ পা ০ আরা ০ ৬. ৯০ ২ শি পিপল বইসা শা পরি সা পপ এ ০০ শষ শে সপ জপ ০ সপ পাটি ৬ 

কলিকাতা বোটানিকাল উদ্যানে এই দুই প্রকারেরই গাছ আছে। আমেরিকায় 

ইহাদ্দের জন্ম । , তথা হইতে সিংহলে চাষ প্রবন্তিত হয়। সিংহলে পানাম। রবারের 

আবাদ অপেক্ষা প্যার রবারের আবাদ ভাল হইতেছে । আসামে এই ছুই 
প্রকারের রবারের আবাদ জন্য চেষ্টা হইতেছে । 

কমলা-মধ্য এপিয়ায় ইহার জন্ম। শুনা যায় সলোমনের সময় পালেস্টাইনে 
ইহার চাষ করা হইত । প্রায় ৭** শত বর্ষ কাল সিরিয়া ও পারস্তে ইহার চাষ 

প্রবান্তিত হইয়াছে । তাহার পর ইহারা ভারুতীয় দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়। পড়ে, তাহ। 

হইতে ইহা পুর্ব ভারত ও আসামে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 

পিচ-_ইহারও জন্বস্থান পারস্ত । কেহ কেহ বলেন চীনরাজ্যে ইহার প্রথম 

উৎপত্তি। অধুনা! ইউরোপে ও আমেরিকায় ইহার আবাদ বথেষ্ট। ভারতের 

বাগানেও ইহ স্থান পাইয়াছে। 

আলু-_দক্ষিণ আমেরিক। প্রধানতঃ চিলি ও পেরু রাজ্যে ইহ প্রথম দেখিতে 

পাওয়। যায়। ১৮৮৫ কিন্বা ১৮৮৬ থুষ্টাব্দে ভঙ্জিনিয়া হইতে আয়াণ1গ 
স্ীত হয়। অতি অল্প দিন হইল ইহা ইংরাঞ্জ বণিকগণ কক এদেশে আনীত 
হইয়াছে। 

ডুপ্দুর_ -কালিফোর্ণিয়ার ডুমুর অতি অল্পদ্দিন হইল ভারতে স্থান পাইয়াছে। 

ডুমুরের আদি জন্মস্থান ভূমধ্যসাগরের নিকটবন্তাঁ উপকূল, সিরিয়া, পারস্ত হইতে 

আফগানিস্থান পর্য্স্ত ভূখণ্ড । তথ! হইতে ইহা ইউরোপে ও আমেরিকায় নীত 

হইয়াছে । আমেরিকায় ইহার চরম উন্নতি । আমেরিকায় রক্কবগা নামক খুব 
বড় ডুমুরই কালিফণিয়ান ফিগস্ নামে আমাদের দেশের সখের বাগানে স্থান 
পাইয়াছে। ভারতে বহুকাল হইতে ডুমুর আছে-__-এক প্রকার ছোট ডুমুর তাহার 

তরকারি খায়, দ্বিতয় বজ্ঞডুমুর-_যজ্ঞীয় কার্্যে প্রধানতঃ ব্যবহার হয় বলিয়! এই 
আখ্য। পাইয়াছে। কালিফর্ণিয়া ডুমুর কাচ তরকারি খাওয়। যায় এবং পাকিন্পেও 

স্ুম্বাছু ও সুমিষ্ট । ডুমুর বাঙলার মাটি, জল, হাওয়া অধিকতর তাল বাসে। 
মধ্য এসিয়৷ হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়। পড়িয়াছে। ইহ] সিদ্ধ করিয়৷ খাওয়। 

যায় অথব। মাছ মাংসের সহিত ব্রাাধিয়! খাইলে ব্যঞ্জন অতিনুম্বাহু হয়। 

ইণ্ডিয়। রবার-__ফিকাস্ ইলাষ্টিকা (17795 91/8119% ) যবদ্বীপে ইহার জন্ম তখ। 

হইতে এদেশে আসিয়াছে । ইহ বট জাতীয় বৃক্ষ, এদেশের মুত্তিকার বিশেষ 

উপযোগী । 

ম্যানিল। কদলী (1650 $6111* )- ফলের জন্ত বাবহার হয়। কয়েক প্রকার 

কদলী ভারতে খুব প্রাচীন কাপ হইতে জন্সিতেছে। কিন্তু মর্তমান কলা পিনাং 



০ম সংখ্যা । ্। স্বভাবানুষায়ী অবস্থায় উদ্ভিদের শ্রীরদধি ৩০১ 
করি ৬০ ০৩ সত হস শীল পেক্চ শী ০ পান আধ 

প্র [ভূত বিদেশ ং হইতে আপিয়াছে 1 ম্যানিলা কদলীর সুত্রে খুব মজবৃত রজ্জু ততয়ারি 
হয়। তাহার নামই ম্যানিল। রজ্জব । ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে এই কদলী এদেশে 

আসিয়াছে । উবু অথচ আর্র পর্বতের উপত্যকায় কিস্বা পাদদেশে এই 

কলা খুব জন্মায়। উত্তর বঙ্গের পার্বত্য প্রদেশে, আসাম ও চট্টগ্রামে ইহ। 
জন্মিয়া থাকে । 

রিয়া ও রামি--ইহ1 বিছুতি জাতীয় গাঁছ, যবঘ্বীপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। 

আসামের বন-রিয়। ইহাদের মতই গাছ। ইহার খুব ভাল হুত্র হয়। 
 নোন।, আতা--এই ছুইটি ফলই এদেশে বহুল পরিম।ণে জন্মে, কিন্তু এই ছুই 
ফলের একটিরও সংস্কত নাম পাওয়া যায় না। প্রায় ষাট রকমের আত এবং 

নোন। আছে উহাদের মধ্যে কেবল ছুই তিনটি ভিন্ন মকল গুলিরই আমেরিকায় 
জন্ম। ছুই তিন রকমের আতা এসিয়ায় এবং আফ্রিকায়, জন্মে। খুব সম্ভব 

নোনা এবং আতা যাহ! আমাদের দেশে পাওয়। যায়, ছুইটিই আমেরিক। হইতে 
এদেশে আসিয়াছে । যদি ইহাদের মধ্যে কোনটি এদেশী হয়, তাহা হইলে নোন। 

এদেশী হইতে পারে, আত কোন মতেই নয়। বিদেশী হইলেও বাঙলার আত 

দেখিবার জিনিষ । রি 

পোস্ত-_ অনেকেরই মতে ভুমধ্য সাগরকুলবর্তাঁ স্থানে ইহার চাষ আরম্ত হয়। 
পোস্ত হইতে আফিমের চাষে পরিণত হইয়াছে। সাইপ্রস্ প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে 
এই উত্ভিদ্ স্বভাবজ। বিহারে পোস্ত ও আফিমের জন্ত ইহার চাষ প্রচুর। 

নুরধযমণি--ইহ। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ষের উত্তিদ্ কিন্তু ভারতে বহু শতাব্দী হইতে 

জন্মিতেছে। 

জবা কেহ কেহ বলেন ইহ] চীন হইতে এদেশে আসিয়াছে। সম্ভবতঃ 

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই ইহার উৎপত্তি স্থান। কিঞ্চিৎ আরজ জল হাওয়ায় যেন হাত প1 
ছড়াইয়া বাচে এবং মনের সাধে ফুল প্রসব করে। 

স্থলপদ্ম__বাঙগলার প্রায় সর্বআসই দেখা যায়। চীন হইতে এদেশে আসিয়াছে। 

কামরাঙ্গা পর্ত,গীজগণ আমেরিক। হইতে এদেশে প্রথম আনয়ন করে। 

স্থমাত্রা, মালয় প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ইহা স্বভাবজ। 
বিশিশ্বি_এখন ভারতীয় হইয়। গিক়্াছে, কিন্তু ইহার প্রকৃত উৎপত্তি স্থান 

মালয় দ্বীপপুণ্জে। 

চীনে নারেঙগা_ বঙগদেশের প্রায় সর্বত্রই দেখ! যায়, কিন্তু ইহ। চীনের আমদানী । 

বাতাবি লেবু-_কাপ্তেন সাদক যাবাদীপ হইতে ভারতে আনিয়াছিলেন। 
ইহার বাঙলার মাটি বেশ পছন্দ সহি হইয়াছে । কাণ্ডেন সাদকের নামে বাতাবির 

অপর নাম-সাদক। 



৩৮২ বক মাঘ, ১৩১৮ রন খণ্ড | 
শির আর পর পাদ সা সি অপ জপ উপ সত শত রি বি আনি আন্টি এ আত সতত সপ আরা আপার উরি এজ উদ পপি পিল ও তি উপ ৯৪ আংটি এ পি জিপি ও এটি ছি সি এত ৮ ৪ স্পট চে ক ছি পাটি স্পট পলি সপ সতত জল চলতি সিল ঈদ সপ এ পা 

মেহগণী__ওয়েষ্উ ইণ্ডিস্ এবং হনদুরাস হইতে এদেশে আনা হইয়াছে, | কিন্ত 
এদেশে ইহার বৃদ্ধি খুব ধিকি ধিকি। 

লিচু-আঞ্কাল বাঙ্গলার সর্বত্রই পাওয়া যায়। চীনের দক্ষিণ হইতে এই 
দেশে আসিয়াছে। 

অঁসফল--ইহার জন্মস্থান চীনে। চীনে ইহার নাম লাব্যান। 

কাজু বাদাম-_ চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যায় বহুল পরিমাণে জন্মে। আমেরিক। 

হইতে এদেশে আসিয়াছে। 

বিলাতি আমড়া সোসাইটি, ফিজি, ফ্রেগুলি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ইহার? স্বভাবজ্জ। 
চীনে বাদাম-_-বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই ইহার চাষ হয়। ইহ দক্ষিণ আমেরি- 

কার বর্ষজীবী উত্তিণ। বাঙলা, মান্দ্রাজে খুব অধিকার বিস্তার করিয়াছে । 
.. বিলাতি কিকৃক্র-__বাঙ্গলার অনেক স্থানেই জন্মিতে দেখ। যায়, দক্ষিণ আমেরিকা! 

হইতে এদেশে আসিয়াছে। 

গোলাপ-_ইহার উৎপত্তি স্থান জানা যায় না। আতরের জন্য ভারতের নানা 
স্থানে ইহার চাষ কর! হয়। কথিত আছে ১৬১২ খুঃ অকে নুরজাহান প্রথম 

গোলাপি আতব্র ব্যবহার করেন। হিমালয় গাত্রে বনে জঙ্গলে বহুকাল হইতে 

জন্মিতেছে | শীতপ্রধান পাহাড়ীয়া মাটিতে গোলাপ ভাল জন্মায় । 

কাঠ গোলাপ-_চীন হইতে এদেশে আসিয়াছে । আজকাল প্রায় সকল বাগানেই 

জন্মিতে দেখা যায়। 

শ্বেত গোলাপ-_এই গোলাপ চীনে ম্বভাবজ, উত্তর তারতে পারস্য বা আফগানি- 

সান হইতে আসিয়াছে। 

লকেট-_-জাপানেই ইহার জন্মস্থান। এদেশে চীন হইতে আসিয়াছে। 

পেয়ারা_-আজকাল ভারতের সর্বক্রই জন্মে, খুব সম্ভব পর্ত,গীজের! মেক্সিকো! 
প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে আনিয়াছিলেন। 

বিলাতি' দেহুদ্দি-_-এদেশে প্রায় সকল বাগানেই ইহার বেড়া 'দেখা যায়। 
ভূমধ্যসাগরোপকুলে, আফগানিস্থানে, বেলুচিস্থানে ইহ। স্বভাবজ । 

ডালিম-_ পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে স্বভাবতঃ জন্মায়; কিন্তু বহু- 

শতাব্দী ধরিয়! ভারতে জন্মিতেছে । বাঙলায় গাছ ভাল হয়, ফল তেমন হয় না। 

আয়াপান-_-এমাজন নদীর তীরেই ইহার উৎপত্তি, ভারতে এবং আমেরিকায় 

পর্বে সাপে কাটার ওবধরূপে ব্যবহৃত হইত। বাঙলায় ইহার বাড় খুব। 

গাদা__আফ্রিক? এবং ফরাষী দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছে । ভারতের সর্বত্র 
জনায়। 
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্যমুখী_-আইন আকবরিতেও ইহার নাম পাওয়া যায়। মেক্সিকো পেরু প্র ভূতি 
স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে । ভারতে সকল স্থানেই সৃর্যমুখীকে দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

সপেটা--কলিকাতার বোটানিকেল গার্ডেনে চীন হইতে আনা হইয়াছে, ইহার 

প্রকৃত জন্মস্থান আমেরিকায় । বাঙলায় ইহার গাছের বৃদ্ধি যেমন হয়, ফলও তেমনি 

সুন্বর হয়। 

বিলাতি গাব___বাঙলায় চীন হইতে আন হইয়াছে । আসাম, ব্রদেশ, খাসিয়। 
পর্বত প্রভৃতি স্থানে বেশ জন্মে। বাঙশার মাট অনুকূল বোধ হয়। 

হলদে করবি-_বাঙগার প্রায় সর্বব্রই দেখিতে পাওয়! যায়। মেকৃসিকে। 

হইতে ব্রাঙ্জিল পর্য্যস্ত স্থানে ইহ স্বতাবজ । 

বিলাতি বেশুণ-- দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে । ষোড়শ 

হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনে! সময পর্ত,গীজেরা এদেশে আনয়ন করে । 

লক্ষ।__আমেরিক হইতে এদেশে আসিয়াছে। | ভারতের অনেক জায়গায় 
বিশেবতঃ বাঙলার পলিপড়। 
জমিতে ইহার! স্বভাবজ 

টেপারি--আমেরিক। হইতে এদেশে আপিয়াছে। 

| বলিয়া মনে হয়। তামাকু _-আমেরিক] হইতে এদেশে আসিয়াছে 

বিলাতি তুল্পী-__আমেরিক] হইতে এদেশে আপিয়াছে। ব্রাজিলের দাক্ষিণাংশ 
হইতে মেকৃসিকে। পর্যযস্ত দেশ সমূহে ইহ স্বভাবজ। 

কপুণ্রপাতা- আবিপিনিয়। হইতে এদেশে আপিয়াছে। বাঙশায় ইহার নাম 

পানক্পু-র, এখানে ইহার শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হর। 
দারুচিনি-__লঙ্কা হইতে এদেশে আসিয়াছে। বাঙলায় গাছ দেখিতে বেশ হয় 

ছালে তাদৃশ গন্ধ হয় ন। 

কপু-র-_চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে ইহা ম্বভাবজ। এদেশে গাছ বেশ হয়, 
কিন্তু কপূর উৎপাদন শক্তির আজও এদেশে পরীক্ষা হয় নাই। 

লঙ্কাসিঞ্জ._ আফ্রিকায় ইহ! স্বভাবজ। বেধ হয় আফ্রিকা হইতে লঙ্কায় 
এবং লঙ্কা হইতে এদেশে আসিখাছে। বাগানে ইহার বেড়া দেখাযায়। যেন 

এদেশেরহ গাছ। 

পেঁয়া্__ভূমধ্য সাগরোপকুলবস্তা কোন স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে এবং 
ভাল রকম জখ্সিতেছে। 

বিলাতি সিজ.-_ ইহার বেড়াও অনেক সময় বাগানের চারিদিকে দেওয়। হয় 

কারণ গরু ছাগলে ইহা খায় না। ১৭৯৪ থৃষ্টাব্দের পুর্বে এই উত্ভতিক এদেশে 

আসিয়াছে, ওয়েট ইণ্ডিস্ ইহার প্রকৃত জন্ম স্থান॥ 
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লাল ভেরাণ্ড1_বাস্তার পাশে পাশে খুব জন্মিতে দেখা যায়। সার জোসেফ: 
ছকার ইহার সন্ধান করিতে পারেন নাই। কাজেই ১৮৫* খুষ্টাব্দের পরে ইহা 
এই দেশে আসিয়াছে বলিতে হইবে কিন্তু ১৮৮১ খৃষ্টানদের পৃর্ববেই ইহাকে বাঙলায় 
দেখ! গিয়াছে। 

আখ.রোট-_মালয় দ্বীপ হইতে এদেশে আলিয়াছে। পার্বত্য প্রদেশ ভালবাসে, 
বাঙলার মাটিতে ফল প্রসব করিতে চায় না। 

ভেরাণ্ড- আসফ্রিক। হইতে এদেশে আসিয়াছে। 

আনারস-_১৫৯৪ খ্ৃষ্টাব্ষে পরওঁগীজগণ এদেশে প্রথম আনয়ন করেন। ব্রাজিল 

প্রভৃতি স্থানেই ইহার জন্ম । যেন বিদেশে ছিল দেশে আমিয়াছে, আসাম ও বাওণার 

মাটি ও জল হাওয়া বড় ভাল লাগিয়াছে। আর্দ্র জল হাওয়ায় থাকে ভাল । 
-»-” ছঈশবাহু-_ পুর্ব এসিয়ার এবং জাপানের বৃক্ষ বিশেষ। ইহা আইরিস জাতীয় 
প্রিলি বিশেব এখন সচরাচর বাগানে দেখিতে পাওয়। যায়। 

বজনীগন্া-প্রায় সকল বাগানেই আঙ্কাল দেখ! যায়, কিন্তু ইহার প্রক্কত 

জন্মস্থান মেক্সিকোতে । 

হলাণ্ডে দরিদ্রের চাষবাসের ব্যবস্থা _হলাগ্ডে সক্ষম সবলকায় ব্যক্তি 

যাহাতে ভিক্ষারতি করিতে ন পায় সরকার হইতে এব্ূপ বন্দোবস্ত আছে। তথায় 

দরিদ্রদের চাষবাসের জন্ত অনেক জমি আছে। দরিদ্র বেকার লোক অন্ত কোন কাজ 

কর্ম না পাইলে এই স্থানে প্রেরিত হয়। এখানে তাহাকে কৃবিকার্ধ্য শিক্ষা দেওয়। 

হয়, তাহার পর তাহার নিঞ্জের চাষবাসের জন্ত কতকট।! জমি তাহাকে স্বল্প-হারে 

ইজার] দেওয়] হয়, এইরূপে সে ক্রমশঃ নিক্বন্্। ও পরের গলগ্রহ হইতে একজন উপায়ী 
কৃষক হইয়৷ উঠে । আমাদের দেশে এইরূপ একটা] বন্দোবস্ত হইলে মন্দ হয় না। 

ইংলগ্ডে অনুরূপ ব্যবস্থা-_ইংলণ্ডের মুক্তি ফৌজ শুধু দরিদ্রের মধ্যে 
ধর্ম ও নীতি প্রচার করিয়। নিরস্ত নহেন, তাহার। দরিদ্র ব্যক্িদিগের ভরণপোষণের 

উপায় জন্ত স্থানে স্থানে কৃবিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র 

হইতে উপার্জন করিতে শিখিয়। বহুসংখ্যক লোক আলম্য ও পাপের পথ হইতে 

মুক্তিলাত করে । এ বিষয়ে মুক্তিফৌজ্জ নামের সার্থকতা! আছে। 
স্পা সী সক বোমা | তে সী িস 
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মৃত্তিক। বিশ্লেষণ 

কোন জমিতে চাষ করিতে হইলে সর্বাগ্রে দেখ উচিত তাহা কোন্ ফসলের 

উপযোগী । মুত্তিকা কর্দমাক্ত, কি দোয়'াস কিন্ব। বেলে দোয়'াপ কিন্বা বেলে আস 

তাহ। দেখিতে হইবে । মুভ্ভিকার প্রধান উপার্দান গুলি তাহাতে বিদ্যমান কি না, 

তাহাতে কিলাই, বা তাহাতে কি যোগ করিতে হইবে, তাহ! আগে বিচার 

করিয়। দেখিয়! তবে কৃষি কার্ষো তস্তক্ষেপ করিতে হয়। আমাদের এদেশে এক 

ক্ষি-বিতাগ তিন্ন কোথাও মুস্তিক। বিপ্রেষণের ব্যবস্থ' নাই। ভারতীর কৃষি- 

সমিতি দ্বারা এই কার্য অল্পমাত্রায় সাধিত হইতে পারে । বঙ্গের চাধীগণের জন্য 

মুক্তি+1 বিশ্রেষণ কার্শা সম্পাদন করার ব্যবস্থা কর। এক তারতায় কধি-সমিতির 

সাধ্যায়ত্র নছে। এইজন্ঠ ধাহার] খিজ্ঞানোচিত পদ্ধতি অনুসারে মুন্তিক! বিশেষণ 

করাইয়। চাষধাবাদে হম্তক্ষেপ করিতে চান তাহাদিগকে আমরা বত্ধমান বঙ্গীয় কৃষি- 

বিভাগের নিকট মুত্তিকার নমুনা পাঠাইতে পরামর্শ দিয়! থাকি । 

নমুনা! পাঠাহবার নিয়ম ঘাহা! সরকারী বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! 
আমর] এস্থলে বিবৃত করিলাম । ১০ ইঞ্চ লন্ব1, ১০ ইঞ্চ চওড়া, ১৮ ইঞ্চ গভীর একটি 

মৃত্তিকার চাপ বাক্সে বন্ধ করিয়। পাঠাইততে হয | চাপটি যেন ভাঙ্গিয়। গুড়া ন। হয় 

এরূপ সতর্ক হইয়া মাটি তুলিয়া লইতে হয়। ঘে ক্ষেতের যটি তাহার বিবরণ অর্থাৎ 
তাহাব্ কোন্ দ্বিক উচু, কোন্দিক্ক নিচু, কোথায় রাস্তা, কোথায় গলি, কোথায় উচ্চ 

শিরাল ভূমী, জমির উত্থান পতন ইত্যার্দি একট ম্যাপ নমুনার সঙ্গে পাঠাইতে 

পাঁরিলে ভাল হয । জমিতে কোন চাষাবাদ আছে কি না,ঞজামতে পাছ পাল! 

থাকিলে তাহার নাম বিবরণ, জমিতে সার দেওয়া হইলে কি সার এবংতাহার পরিমাণ 

এবং জমিতে চুণ দেওয়া হইয়াছে কি না ইত্যাদি সব খবর লিখিতে হয়। 

আতাঙ্গ। জমি হইলে তাহাতে বড় বড় কি বন্য বৃক্ষ আছে, কিম্বা ঝোপ জঙ্গল 

আছে, এ সকল গাছ পালার নাম ও বিবরণ দ্বিতে হয়। জমি সম্প্রতি বন কাটিয়! 

পোড়া দেওয়। হইয়াছে কি ন। জানাইতে হয়। 

পার্খববস্তা জমির বিবরণ কিন্ব। পাশে পর্ধত থাকিন্সে তাহাঁতে উৎপন্ন গাছ 

পালার বিবরণ দেওয়া আবশ্তক। 

জমির স্বাভাবিক বা৷ মন্ুম্ককৃত জন নিকাশেক ব্যবস্থা! ক আছে জানাইতে হয়। 

যদ্দি এক খণ্ড বিস্তৃত জন্ির নান! স্থানে নানাপ্রকার মুত্তিকা দৃষ্ট হয় তবে জমিটি 

ভিন হি অংশে বিভাগ করিয়। প্রত্যেক বিতাগের মৃত্তিকার নমুনা পাঠাইতে হইবে। « 
৬১৪১ রী 
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এইরূপে বিভক্ত ক্ষেতে প্রতোক বিভাগ হইতে অন্ততঃ তিনটি নমুন। পাঠাইলে ভাল 

হয়। ইহাতে সমুদয় ক্ষেতের মাটীর একটা সাধারণ ধারণ! করিয়া লওয়া যাইতে পারে । 

আবার অনেকগুলি মাটির নমুন! নান স্থান হইতে লইয়া সেগুলি বিশে রূপে 
মিশাইয়। সেই মিশ্রিত মাটর ছুই কিম্বা তিন পাউণ্ড একটি থলে পুরিয়। মিশিত 

মযুন। বলিয়া লেবেল আাটিয়। পাঠাইতে হইবে। 

মাটির উপরের স্তরের মত নিয় স্তরের নমুন। লইতে হইবে এবং সেগুলি বিশেষ 

চিহ্ করিয়া না দিলে উপরের স্তরের নমুনার সহিত মিশাইয়া বাইবে। সকল 

নমুনাই বাক্সে বন্ধ করিয়। পাঠান কর্তব্য। বাক্সগুলি ষেন পরিফার হয়, ভাঙার 

ভিতর কিছু থাঞ্লে মাটির প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে। মাটির 
নমুনাগুলি খোল। অবস্থায় সার গাদার নিকট থাকিতে দিলে সারের হাওয়া লাগিয়। 

মাটির প্রকৃতির বিক]র ঘটিতে পারে । 

যেখান হইতে নমুন। তুলিবে তাহার উপরের ঘাস প্রভৃতি চাচিয়া ফেলিবে। 

তৎ্পরে একটি থোস্ত। দ্বার! ১০ ইঞ্চ লম্বা! ও চওড়া এবং ১৮ ইঞ্চ হইতে ২৪ ই 

গভীর এক একটি মুত্তিকার চাপ খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে । সেই চাপটি 
ভাঙ্গিয়৷ না যায়,_-১২ ইঞ্চ পর্যযস্ত মাট উপর স্তর এবং তাহার পর হস্তে ছুই ফিট 

পর্যাস্ত নিয়ন্তর। উপর স্তরের পর নিয়স্তর আরন্তের সময় কোন স্পষ্ট চিহ্ন আছে 
কি না বিশেষ তাবে লক্ষ্য করা উচিত। 

এই উচ্চ স্তরের মাটি হইতৈ ৩ কিন্বা ৪ ইঞ্চ টুকরা টুকর1 মাটি খোস্তাদ্বার! 
ক্ষেতের মাটির সহিত সয়তলতভাবে কাটিয়। লইয়। অপর নঘুনা হইতে এই প্রকারে 
মাট লইয়। মিশাইয়৷ উচ্চস্তরের মিশ্রিত মাটির নমুনা! এবং এই প্রকারে নিয়স্তরের 
মাটির মিশ্রিত নমুন! সংগ্রহ করিতে হয়। 

পুর্বববঙ্গ ও আসামে ইন্ষুর আবাদ-_-১৯১১-১২ 
এতদঞক্লে আখের 

ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয় না। সময়মত বেশ স্বৃষ্টি হয় বলিয়। বুষ্টি জলেই এখানে 

আখ চাষ হয়। টবশাখ হইতে কাত্বিক পর্য্যন্ত বর্ধার জলেই কাজ চলে তার পর 

বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলেও আখের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। নদীর জলপ্লাবনে 

ন্চি জমির আখের কিছু ক্ষতি করে। 

বর্তমান বর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ অনুমান ১৭৯৩০ একর। ষোল আন 

ফসল জন্মিলে একর প্রতি এখানে ২৪ হন্দর গুড়জন্মায়। এক হন্দরের ওজন 

কৃষিদর্শন | _সাইরেন্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবতত্ববিদ্, বঙ্গবাসী 
কলেছের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত পি, সি বন্ছু, এম, এ» প্রশ্ীত। কৃষক অফিস। 



১ম সংব্যা ] সরকারী কৃষি সংবার্ধ ৩০৭ 
৪৮ সি হুদ ও ই পিজা ই জপ ও এ ও ক ওটি লী ৭৯ চাপ ভাস সি ও ইউসি ই নস, টি তাত ৯ ও. সা জানি ০০ জল িন্উন লোন্ত, পেজ বি চর ক লা এক্িল সন রস শী স। অরিন তে 

১ মণ ১৪ সের। এই হিসাবে ৪৩৩,২০০ হন্দর গুড় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। 

অনুমান করা যায়। 

এতত্বযতীত ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে খেজুরগুড় উৎপন্ন । এই 
অঞ্চলের অন্থত্র ইহার এক তৃতীয়াংশ খেজুরগুড় পাওম়। যায়। উৎপন্ন খেজরগুড়ের 

পরিমাণ আলোচ্য বর্ষে ৮০১,২০৯ হন্দব বলিয়। অনুমিত হইয়াছে। 

বঙ্গদেশে তিলের. আবাদ---১৯১১ 
বাঙলার মধ্যে গ্রধানতঃ সন্বলপুরে তিলের আবাদ হইয়৷ থাকে । 

সমগ্র বঙ্গে উৎপন্ন তিলের তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ এইখানেই জন্মায়। 

ছোটনাগপুর, মেদিনীপুর, চম্পারণ, তাগলপুর, সাওতালপরগণ! ও আঙ্গুলে তিলের 
আবাদের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে । বিগত বর্ষের তিল চাষে আবদ্ধ জমির পরিমাণ 

২১১,৫০০ একর মাত্র, তৎ্পুর্বব বৎসর অপেক্ষা! পরিমাণ কিছু অধিক এবং এই বৎসর 

সব্বক্র ষোল আন ফসল জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান অযৌক্তিক নহে। এক একর 

ব। কমীবেশী তিন বিঘায় ৪ মণ ১* সের উৎপন্ন তিলের হার ধরিয়। লইলে সমগ্র 

প্রদেশে ৩৩-০০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিপ চাষের কিছু পুর্বে জলদি তিলের 
চ।ধ হইয়াছিপ তাহাতে ৪,৭০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে বণিয়। অন্মিত হইয়াছে । 

পুর্ব্ববঙ্গ এবং আসামে হৈমত্তিক ধানের আবাদ-_১৯১১-১২, 
বর্তমান বর্ষে এতদঞ্চসে €হমস্তিক ধানের জমির 

পরিমাণ ১২,৩১০১৮০* একর । বিগত বৎসর অপেক্ষা ১০৯,৪০০ একর অধিক 

জাঁমতে এই ধানের আবাদ হইয়াছে । সময়মত ম্বৃদ্ী হওয়য় অধিক 

জমিতে ধানের আবাদ সম্ভবপর হইয়াছে । ষোল আনার উপর ধান জন্মিয়াছে। 

একর প্রতি উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৯॥ হন্দর ধরিয়। সমগ্র প্রদেশে ১২৬,৩০৮,৮৯০ 

হন্দর ধান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। স্থির করা হইয়াছে । এক হন্দর চাউগ আমাদের 

বাঙল। ওজনে এক মণ ১৪ সের মাত্র । 
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৩০৮ কষক-নাঘ, : ১৩১৮ সি ১২শ খণ্ড । 
» এ, 5 পন এ কা পে পদ জা পেস ছি শী শী লি এস পাশ লি শি পি এন পা তা তি পি পি তই ওটি শা শা, ও শ আপি তা ০ শি হট সত পি পা লি ২ শত ষ্ঠ লী ও লন তজ পপ পস্ছি তী্ সস পেস টি এ ভি ভু সস্তা ১৩ ছিল বল" 

চা সে পপ পদ ৯ ৮. ক পা শপ | সা পিপীপপপপ শ৮ 77 শা শা শপ পিটিশ ১ পপ পপ পর ভি 
তি সন ০৯০ মস 

মাঘ, ১৩১৮ ” সাল . 
০8 চিত ১ শপ সপ সি শে শপ শাসিত পল ৩৩ শশ শপ শীট সপ তন সাপ সপ শি শা সি সা পর সস স্পা শি 

পো শপ ও সপ সত শা ২... জল চে 

কৃষি প্রতিষ্ঠ। প্র 

ভারত সম্াট ভারতে আসিয়াহছিলেন। প্রায় মাসার্ধক কাল ভারতময় লোকে 

রাজ সমাগম জনিত আনন্দ উপভোগ করিয়াছে । ভারতবাসী রাজ দর্শন মহাপুণা 

বলিয়। মনে করে, অনেকের পক্ষে সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে । সম্রাট স্বঘং মনীষী এবং 
হৃদম্ববান। তিনি নানা স্থানে বক্তৃতায় অনেক সহানুভূতি আশার কথা বলিয়:ছেন। 
তাহার আগমন উপলক্ষে বঙ্গ ভঙ্গ রহিত হইয়াছে এবং বাজধানী কলিকাত। হইতে 

দিলী লইয়৷ যাইবার সংঞ্ষল্প স্থির হইয়াছে । এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে 

প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে উত্তরোত্তর প্রজার সংশ্রব বৃদ্ধি পায় তদনুরূপ ব্যবস্থা! 

করা হইবে কর্তৃপক্ষ এরূপ আভাসও দিয়াছেন। যোটের উপব্ এই--সম্রাটেব 

আগমনে ভারতে স্থায়ী কল্যাণের সুচনা হইবে অনেকে এরূপ আশা করিতেছেন। 

কিন্ত দরিদ্র লইয়াই.দেশ, প্রায় জগতের সর্বত্রই বিশেবতঃ ভারতবর্ষে পনেরো। আনা 

তিন পাই লোক নিঃম্ব। সার। দিন পরিশ্রম করিয়া দিন গুজরাণের উপায় করিতে 

পারে না। জন সংখ্যার অধিকাংশ লোকেরই এইরূপ অবস্থা। ইহার্দের প্রতি 

দৃষ্টি না করিলে ইহাদের অবস্থার উন্নতি বিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে কোন 
দেশেরই স্থায়ী কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন হয় না। সুতরাং ভারতের বর্তমান যুগের 

এই অভূতপূর্ব্ব রাজ দর্শন সৌভাগ্য আপামর সাধারণের কল্যাণের কোন সুচন! 
করিতে পারিয়াছে কি না তাহাই সব্বাগ্রে আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত | 

বাজ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত আপাততঃ বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে 

আদেশ করিয়া গিয়াছেন। জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা! বিস্তারের প্রশ্নোজনীয়ত। 

সম্বন্ধে অবশ্ট কাহার কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ন।!। স্বদেশী বিদেশী অনেক 

ভারত হিতৈধী মহাজনগণের বিশ্বাস যে, ভারতের সাধারণ লোকের অধিকাংশই 
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নিরক্ষর বলিয়া দ্ঃখ ছুরদশ। ভোগ করিতেছে। তাহারা শরীর রক্ষার সামান্ত 

নিয়মগুলি জানে না তাই তাহার। আধি ব্যাধিতে প্রপীড়িত শকাল মৃতার কবলগত । 
তাহার] হিসাব পত্র বুঝে না বপিয়। মহাঞ্জন এবং জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত 

স্থতরাং তাহারা যে পরিমাণে শিক্ষিত হইবে সেই পরিমাণে সর্ব বিধয়ে আপনাদের 

ত্বার্থ বক্ষ করিতে পারিবে । কথাগুলি শুনিতে বেশ এবং ইহার মুলে কিছু 

সত্যও নিহিত আছে । সর্বত্রই পলীগ্রামগুলির যেরূপ অবস্থা, কালধন্মে 

অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকের] যেরূপ বহিম্মখীন হইয়া! পড়িয়াছেন, তাহাতে 

জনসাধারণের পল্লীগ্রাম-বাস এবং মৃত্যু এই ছুই একার্থ বোধক হইয়াছে। যাহাদের 

পল্লীগ্রাম সন্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাগাদের মুখে শুনা যায় যে সন্ধন্রই 

কষি-শিল্পের সংখ্যা দিন দিন হাস হইয়! পড়িতেছে। তদ্র লোকেরা আপনাদের 

ভদ্রাসন ছাঁড়য়া সহরবাসী হওয়ায় গ্রামগুলি হিংআ্র জন্তুর লীলাস্থল হইয়। 

পড়িয়াছে। এককালে যে সমস্ত পল্লীগ্রাম জন কোলাহলে পরিপুরিত ছিল, 
এখন সেগুলি শ্মশান প্রায়। জমি আছে, চাষ করিবার লোক নাই। দামদলে 

পচাপুকুর গুলি পরিপূর্ণ হইয়াছে । যে ছু চার ঘর লোকের বাস আছে তাহার 

চতুঃপার্থে নিবাড় অরণ্য। খাল বিলের বদ্ধ জলে তেক, জলোৌকা, মশক ব্যালির 

অসামান্য আধিপত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই পল্লিগ্রামের জল বারু ম্যালেরিয়। 

বিষে পরিপুর্ণ হইয়াছে । এ অবস্থায় আবার ধনী এবং মধ্যবিত্ত লোক পল্লিগ্রামে 
ন। ছুটিলে তথাকার স্বাস্্্যোননতির উপায় বিধান না! করিলে জনসাধারণ বাচিতেই 

পারিবে না। সুতব্রাং কাহাকেই বা শিক্ষা দেওয়]! ষাইবে এবং কেই বা শিক্ষায় 

লাভবান হইবে । আবার পল্লীকুটীরকে মন্ুষ্যের বাসোপযোগপী করিতে ন। পারিলে 

জন হিতকর অন্ত সকল চেষ্টাই ভম্মে ঘ্বতাহুতি হইবে মাত্র। আমাদের ভদ্রাসন 

এবং বাস্ত ভিটার প্রতি একট অকৃত্রিম ভালবাস ছিল। ভদ্রাসন যাইবে, বাস্ত 

ছাড়িতে হইবে হহা মনে করিলে পুর্বে যেন লোকের মাথায় বাজ পড়িত কিন্তু 

এখন আর লোকে পল্লীগ্রাম-মুখী হইতে চায় না__আর হইবার উপায়ও নাই। 

সেবার যখন কলিকাতায় প্লেগ দেখা দেয় এবং গভণমেণ্টের প্লেগ* ভিতির বিধির 

ভয়ে যখন মহানগরীর সকল লোকে পুত্র কলত্র লইয়া]! পলীগ্রামের বাড়িতে 

_আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দেশে যাইয়। অনেকেই ম্যালেরিয়ার হাত এড়াইতে পারেন 
নাই । ছুই তিন মাস পরে যখন আবার তাহার) কলিকাতায় ফিরিয়। আসেন তখন 

দেখা গেল সকল বাড়িতেই এক জন রোগ শয্যায় শায়িত। পল্ীগ্রামের এই 
ভীষণ অবস্থার সর্বাগ্রে প্রতিকার করিতে না পারিলে দেশের অন্ত কোন 

কল্যাণই সম্ভব হইবে না। লোকগণনার জন সংখ্যার হ্রাসবুন্ধি যাহ!ই প্রকাশ 

হউক ন! কেন, যে কোন পল্লীবাসীকে পিজ্ঞাসা কর! যাউক, তিনি বলিয়া থকেন 
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"গ্রামে লোক নাই কেই বা চাষ করে, কেই বা জঙ্গল কাটে, কেই বা জল 
নিকুপুর ব্যবস্থা করে, কেই বা পানীয় জলের উপায় বিধান করে, কেই বা গ্রামের 
কথান্রাবে।” এই রোগের ঘর। যাহা কিছু হুঃখ হুর্দশা এই থান হইতে উৎপন্ন 
হহতেছে। কলিকাত।৷ হইতে রাজধানী দিল্লীতে গেল তাহার অন্য ফলাফল 
যাহাই হউক লোকে যদ্দি এই উপলক্ষে আবার পাড়ার্গ।য়ের দিকে তাকায়, তাহার 
যদি আবার দেশের ঘর বাড়ির জন্য ব্যস্ত হয়, তাহার! যদি অন্তম্ত্ধীন হইতে 
শেখে তবে বলিব আমর! রোগ চিনিয়াছি এখন ওধধের ব্যবস্থা হইতে পারে। 
ভারতবর্ষ কবিপ্রধান দেশ, এখানে জমিতে সোণা ফলে কিন্তু সেই কৃষক আজ 
একল। পড়িয়। হয় প্রাণে মার| যাইতেছে, না! হয় কুল কিনারা না পাইয়। মাথায় 
হত দিয়! বসিয়! পড়িয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশীর হাতে, দেশের শিল্প 
লোপ পাইয়াছে, এক তরস! কষি। সহর, বাজারে কিছু কৃষি চলিতে পারে ন1। 
যে পল্লীগ্রামে কষাণ এবং তাহার কর্মক্ষেত্র সেই পল্লীগ্রামের খ্দি এইরূপ অবস্থ! 
হয় তাহ! হইলে ত গাছের গোড়াই কাট। গেল, আর ফল পুশ্পের আশা করিয়। 

লাভ কি? তোমরা স্বায়ত্ব শাসনের স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছ কিন্তু 
ষে বাস্ত ভিটা, জমি জমা আপনাদের হাতে ছিপ, যেখানে তোমাদের প্রকত 
স্বায়ন্ব শাসনের গোড়া, যে পাড়াায়ের তুমি মাপ্সিক, তুমি যেখানে জঙ্গল কাটিয়। 
পচ। পুকুরের পক্ষোদ্ধার করিয়৷ সাবেক জমি জমার চাষাবাদের ব্যবস্থা! করিয়া, রাজা 
হইয়া, দশ জনের একজন হইয়। বসিতে পার তাহার কোন উপায়ই করিতেছ না। 
হ্থতরাং তোমার এ সোণ] ফেলিয়! অশাচলে গির] দেওয়ায় লাত কি! কথায় বলে 
ক্ষেতে দড়াইলে তবে কষাণের বুদ্ধি বাড়ে। তুমি ক্ষেত ছাড়িয়া, দেশের মুক্তবাদু 
ছাড়িয়। সহরের অন্ধকুপবাসী হইয়াছ তাই তুমি জীবিকার জন্ত চোখে অন্ধকার 

দেখিতেছ। তুমি আবার আপনার কোটে যাও. তবে তোমার বল বুদ্ধি আসিবে। 
ই যে স্বদেশ হিতের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, এই যে সকল সম্বল্প 
শেয়ালের যুক্তি হুইয়। দাড়াইতেছে, ইহার আদত কথা তোমাদের শক্তি চেষ্ট। 
অসন্বদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী । পলীগ্রামের মধ্য দিয় বাস্ত ভিটার প্রতি অনুরাগ 
পুনরানয়ন করিয়া। এই সকল ক্ষুদ্র এবং বিক্ষিপ্ত শক্তি এবং চেষ্টার সংযোগ এবং 
সফলত। সাধন করিতে হইবেখ তোমরা পাঁচজন গ্রামে গিয়া বইস, গ্রামের 
তাতী, কর্মকার, চাবী আবাদী কাঞ্জ পাইবে, প্ুজীর টাক। যোগাড় করিতে 
পারিবে, পরিশ্রমের ফল দেখিয়া! আত্মন্লোতির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে 
শিথিবে তখন গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। পঞ্চাশটি গ্রাম এইরূপ জশাকিয়। 
উঠিলে জেল। জাকিয়। উঠিবে, জেলাগুলি জ'কিয়৷ উঠিলেই দেশ অশাকিয়! উঠিবে। 
স্বদেশ হছিতের এই এক পথ, অন্ত পথ নাই। গ্রাম রক্ষার তাবু আগে গ্রহণ কর 
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তবে দেশ রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি ্বায়বশাসন ছাড়িয়া দিতেছ, তুমি জাগিয়া 

ঘুমাইতেছে, তুমি মাপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতেছ তোমার ভাল অন্ন, কে 
করিতে পারে, অন্টে তোমাকে কেমন করিয়া বড় করিবে । কৃষকের এ্ীফিখা, 

এই ভাবনা! । তাহার কবিক্ষেত্রের চতুঃসীযানায় কেহ পা দেয় না, তাহার কৃষি 

উন্নতি কিসে হইবে । তোমর] নান। ভাবনা করিতেছ কৃষকের কেবল এই একই 

ভাবনা! । তাহার ঘরের লাঙ্গলের ফালে মরিচ! পড়িতেছে সে দিকে কাহারও 

দৃষ্টি নাই আর তোমর] সহরে বসিয়৷ বিদেশী হাতিয়ার পত্র আনিবে, যৌথ 
মৃূলধনে কবি চালাইবে এনূপ কত রাজা উজীর মারিতেছে। রাজা আমাদের ঘরের 
খবর এতট। জানেন না; তীহাকে এবং বাজ কর্মচারীদিগকে সহর বাজারের 

লোকেরু মুখে শুনিয়া শিখিতে হয় নতুবা তিনি যে রকম*্রাঞ্জা, যাহার! প্রাথমিক 

শিক্ষ! পাইবে সর্বাগ্রে তাহাদের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেন। * 

০সভ্জাচিকি 

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কু, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, 

আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, গিনি ঘাস, জোয়ার 
প্রভৃতি যাবতীয় ঘাসের চাষ বর্যারভ্তেই করিতে হয়। 

কোন্ সময় কোন সব্জীর চাষ করিতে হয় তাহার তালিক। বীজ বপনের সময় 
নিরুপণ পুস্তিকায় পাইবেন। তাহার দ্রাম ছুই আনা। ডাক টিকিট পাঠাইলে 

চলিবে । ১৮ ও ২৪ রকম সময়োপযোগী সজী উক্ত তালিক] হইতে নিদিষ্ট হয়। 
খুব ভাল পিতলের পিচকারি যাহার দাম ৭২ কিন্বা ৮২ টাক তাহাঘার! ৩০ ৪০ 

ফিট দুর পর্য্যন্ত জল চালান যায়। গাছ ধৌত করিবার জন্ত এই সকল পিচকারী 
ব্যবহার করা হয়। - 

জুলোভোলন যন্ত্র যাহার মৃগ্গ্য ৯২ টাকা তাহাও একপ্রকার পিচকারী বিশেব। 
ইহাদ্বার। খুব বেণী নিচু স্থান হইতে জল উঠাইবার সুবিধা হয় না। ইহার একমুখ 
কোন জলের বাল্তি বা টবে রাখিয়া পম্প করিতে থাকিলে জল ৫০৬ ফিট 

উদ্ধে ব দূরে চালান যায়। বড় বড় ত্বক্ষের অগ্রভাগ পর্যাস্ত ধৌত কর! উদ্দেস্তে 
ইহু। ব্যবহার কর। হয়। 

কলের লাগল ব্যবহার করিতে গেলে খুব প্রশস্ত জমির আবশ্যক । জমি 

অল্প হইলে কলের লাঙ্গল ব্যবহারের ব্যয় বাহুল্য চাবের লাতের অন্তরায় হইয়! 



৩১২ কষক-_মাঘ, ১৩১৮ বি খণ্ড । 
জে স্দিসস কান পি পাস পিসি পাতি তম পানছি শস্সি তানি তে সি ভিসি জ ও ভিস্তি উদ জজ উর এ পাস রি রঃ ্ ভি আর ও এ অসিত উজ হা ওটি ক চন জি ভি ০৮৭৮ এসডি পি জ্থ ক শ্ ভি জচ ক্ এন্ড উস ৩ ৬ জান খত ভস্ত কা জাসছি কো ক ন্য কাব্য জন পপি কত ভা পাশ (লি উজ পরি লি পরান পা জজ 

উঠে | আমাদের নরম জমির পক্ষে দস লাঙগলই তাল । শিবপুর লাঙ্গল মন্দ 

নহে ইহাতে মাটি উল্টাইয়। সুগভীর চাষ হয়। কাঠের ফ্রেম ও লোহার ফলাযুক্ত 

শিবপুর লাঙল তত ভারি নহে । দেনী জোয়ান বলদে অনায়াসে টানিতে পারে। 

সমুদয় লোহায় শিবপুর লাঙ্গল খুন ভারি হস্ত চালিত প্লানেট জুনিয়ার লাঙ্গল 
ব্যবহার করিতে পারা যাত্ব, তাহাতে খরচের কিছু আন্ুকুল্য হইতে পারে । 

আপনি একজন চাসের সহযোগী চান__এ বিষয়ে কষকে লেখ। হইল । 

শ্রীযুক্ত স্থরেকন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শীলকোট চা-বাগান লোব! গাড়োয়াল, 

১। চায়ের ক্ষেতে কোদালের খোদাই না করিয়া যদ্ধপি লাঙ্গলের দ্বারাক় 

মুত্তিক। কর্ষণ করিয়৷ পরে ঢ্যাল। ভাঙ্গিয়া জমি সমান করিয়। দেওয়| হয়, তাহাতে 

চায়ের কোন ক্ষতি হইবে-কি না। 

২। ৩০৪০ বৎসরের প্লুবাতন চা গাছ তাহাও আবার প্রায় ১৫।২০ বৎসর 

ঘাবৎ উহাতে কোন প্রকার জমির পাট না! হওয়াতে এ সকল জমি দুর্বা এবং 
ব্যানা ঘাসে পুর্ণ হইয়! গিয়ছে এবং ছাগল গরুতে চা গাছ থাইয়! থাইয়। উহার 

উচ্চত1। এক্ষণে ৬ বা ৮ ইঞ্চিতে দাড়াইয়াছে এক্ষণে এ সকল গাছের পাট করিলে 

এ সকল গাছের উন্নতির আশা আছে কি না। 

৩। চায়ের গাছে গোবর সার অথব। ছাই দিলে উপকার হইবে কিনা? 

উঃ।॥ চ1 বাগানে ঝুপী চা-গাছের মধ্য দিয়। লাঙ্গল চালাইবার সুবিধা হয় ন1। 

লাঙ্গল দ্বার শিকড় ছ'টাই কার্ধ্য সুচারুরূপে হয় না। চ] বাগানের মাটির গভীর 
কর্ষণ আবশ্যক সেইজন্য কোদাল কোপানই ভাল। 

৩০1৪০ বৎসরের পুরাতন চা-গাছ উঠাইয়া ফেলিয়৷ নুতন চারা রোপণ করাই 
সুযুক্তি। ছাগল গরুতে খাইয়। যে গাছ প্রায় নষ্ট করিয়৷ ফেলিয়াছে তাহার আর 
উন্নতি হওয়। সুকঠিন। এ 

পাতার জন্য চায়ের আবাদ অতএব চা-গাছের পক্ষে নাইট্রোজেন ও পটাস 

সারের আবশ্যক । পটাসের জন্ঠ ছাই ব্যবহার এবং নাইট্রোজেনের জন্য সোর৷ 
ব্যবহার করিতে হয়। 

গোময় সার ব্যবহারের একট। বিদ্ধ আছে, ইহ। ব্যবহারে চা-গাছে পোকা 

লাগিতে পারে চায়ের ক্ষেতে অন্তসারের সাহত চুণ ব্যবহার করিতে হয়। 

ক পর দি সত রিড পাস পলিসি লাস্ট জাতি শনি ০০ শা পি 



১০ম সংখ্যা । ]  বঙ্গদেশে পাট .. ৩১৩ 
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হুক্ষদেশে পাট-লসকপেই জানেন, বাঙ্গালা দেশের ভূমি ভিন অপর 

কোথাও পাট উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ব্রবদেশেও যে পাটের চাষ হইতে পারে, 

তাহার পরীক্ষ। হইয়] শিয়াছে। ব্রদ্ষদেশের অন্তর্গত পাটন নামক স্থানে কতিপয় 

প্রবাশী বাঙ্গালী পাট বপন করিয়াছিল। ৈমনসিংহ হইতে পাটের বাজ লহয়। 

ঘাওয়। হইয়াছিল। গত মে মাসে বীজ বপন করা হয় এবং আগস্ট মাসে পাট 

পাকে । জুলাই মাপের অনাবপ্িতে এবং পাট কাটিবার পর বৃষ্টির জল জনিত 

আদ্রতায় পাটের রং খারাপ হইলেও মোটের উপর পাটের চাষ সফল হইয়াছিল। 

এই পাট বাঙ্গলার পাটের প্রায় সমতুল্যই হইয়াছিল এবং ইহার সুতা টৈর্্যে প্রায় 
১০ ফিট ও দ্েেখিতেও বেশ চিন্কণ হইয়াছিল। অধুনা বাঙলা দেশে উদরান্ন 
সংস্কানের জন্য ঘেরূপ বিরাট জীবন সংগ্রাম আরন্ত হইয়াছে. ক্রমাগত ও উপধুর্যপন্রি 

কষিকার্য্ে দেশের ভূমির উতৎ্পাদিক। শক্তি ধেরূপ হাস পাইন্তেছে, তাহাতে যদ্দি 

বাঙ্গালী গৃহকোণ ছাড়িয়া বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনেন জন্ত বহির্থঠত না হয়, 

তাহ] হইলে দেশে দরিত্রতার মাত্র! অধিকতর বৃদ্ধি হইবে। 

বিবঙ্গের বাণিজ্য -__সংপ্রতি পূর্ববঙ্গ ও আসামের ষে বাণিজ্য বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ পাঠ করিলে বুঝিতে পার বাত, পুর্ধবঙ্গ ও আসাম 

প্রদেশের অধিকাংশ বাণিজাই কলিকাতার সহিত হইয়৷ থাকে । গত বৎসরে 

পুর্ববঙ্গের আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৬২ ভাগ কলিকাতার সহিত 

সংশ্লিষ্ট ছিল। এ বিবরণীতে ইহাও প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গের বাণিজ্যের সম্পূর্ণ 
বিবরণ সংগ্রহ করিবার কোনও উপায় নাই। কেবল রেলপথে অথন! ঠীমারে যে 

সকল পণ্যের আমদানী রগ্তডনি হইয়াছে, বিবরণীতে তাহারই উল্লেখ আছে। 
শকটে বা নৌকাযষোগে ষে সকল পণ্যের আমদানী রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিবরণ 
সংগ্রহ করা অসম্ভব। কারণ উভয় বঙ্গের মধ্যবতাঁ সীম। অতিক্রম করিয়া সকল 
পণ্যের আমদানী-বগু(নি হয়, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইলে সীমান্তের 

প্রত্যেক গ্রামে কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। অবশ্ট তাহ। কখনই সম্ভবপর 

নহে। ফলকথ', পুর্বববঙ্গের অধিকাংশ বাণিজ্যই ঘষে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ কলিকাতার 
সহিত হইয়া থাকে তাহ। বলাই বাহুল্য । চট্টগ্রাম বন্দর হইতে প্রত্যক্ষভাবে 

জলপথে অন্যান্য দেশের সহিত যেরূপ বাণিজ্য হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশ। 

করিয়াছিলেন, সেইরূপ হয় নাই। অধিকন্ত সাড়াঘাটে সেতু নির্মিত হইলে 

উত্তর বঙ্গের সহিত কপিকাতার বাণিজ্য বহুরূপে বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা । সুতরাং 

কলিকাতা হইতে রাজধানী স্থানাস্তরিত হইলেও পুর্কুবঙ্গ ও আসামের বাণিজ্য 

জোত পূর্বের নায় কলিকাতার অভিমুখেই প্রবাহিত হইবে, সন্দেহ লাই। 
২৩)গ 
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আক মাড়া লোহার কল 
অনেক স্থানে আকমাঁড়। কাঠের কল এখনও চলিত অছে। দুই রকম কাঠের 

ফল আছে, এক রকম ঠিক তেলীদের ঘানির মত, ইহাকে ঘানি কা কলুবলেঃ 
আর এক রকম কাঠের কলে, লোহার কলে যেরূপ রোলার বা চরকি থাকে, 

সেইরূপ ছুইগি কাঠের রোলার থাকে । ইহাদের কোনটাই লোহার কলের 
মত ভাল কাঞ্জ করে না। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই লোহার কল চলিত 

হইয়াছে । কিন্ত এমন অনেক জায়গ। আছে, যেখানে লোহার কল এখনও চলে 

নাই। অনেকবার ' পরীক্ষা করিয়া! দেখা গিয়াছে যে, কাঠের কল দিয়া আক 

সাড়িলে যে পরিমাণ রস ও ওুড় হয়, লোহার কল দিয় মাড়িলে তাহার অপেক্ষ। 

শতকর। অন্ততঃ দশ ভাগ বেশী রস ও গুড় পাওয়া যায়) অর্থাৎ ১ মণ গুড়ের স্থলে 

১১ মণ পাওয়া যাইতে পারে। ১৯০৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জোড়হাট কবি- 

প্রদর্শনীতে স্থানীয় কাঠের কলের সহিত ৩টী রোলার লোহার কলের তুলনা করা 
হয়। ১* দিন ধরিয়া এই পরীক্ষা হয়। প্রত্যেক কলে সর্বসমেত ৩* মণ ৩১ 

সের আক মাড়। হয়। লোহার কলে ১৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে মাড়া শেষ হয় ও ২৫ 

মণ ২ সের রস বাহির হয়, আর কাঠের কলে ১৯ ঘণ্টা ২৯ মিনিট অর্থ(ৎ ৩ ঘণ্টা হ 

মিনিট বেশী সময় লাগে, অথচ ২১ মণ ৩১২ সের মাত্র রস অর্থাৎ লোহার কল 

হইতে যত বস পাওয়া গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা! ৩ মণ ১০২ সের বুস কম হইয়াছিল। 

এই হিসাবে, কাঠের কলে ১*০ মণ রস দিলে লোহার কল হইতে ১১৫ মণ বস 

পাইবার কথ।। লোহার কল চালাইতে কিছু বেণী জোর লাগে, অর্থাৎ উহ! 

চাশাইতে জোরাল গরু ব। মহিষের দরকার । এই কারণে লোহার কল চালাইতে 

দিছু বেশী খরচ, লাগে বটে. কিন্তু উহা ব্যবহার করিলে যে বেশী গুড় পাওয়া যায়, 
তাহার মুল্য হইতে অতিরিক্ত খরচ বাদ দিলেও লাভ থাকিবার কথা। অনেক 

ধকম লোহার কল আমাদের দেশে চলিত আছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত 

লোকের তৈয়ারী কলগুলি ভাল বলিয়। খ্যাত আছে £_- 

মেসাস“টম্সন্ ও মিলন্, বিহিয়া, জিল। সাহাবাদ, বিহার । 

মেসাস রেন্উইক ও কোম্পানি, কুষ্টিয়।। 

মেসার্স বারণ এণ্ড কোম্পানি হাওড়া, কলিকাতা । 

বেন্উইক্ কোম্পানির বলল কিনিতে পাওয়। যায় না, তাহারা কল কেবল 
ভাড়া দিয়া থাকেন। কোন কোন লোহার কলে ছুইটী রোলার, আর কোনটীতে 
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তিনটী রোলার খাকে। | ছুই রোলার অপেক্ষা | তিন রোলার কলে ভাল কাজ হয়, 

€লই জন্য ছুই বোলার কলের চলন কমির। আপিতেছে। একটী ভিন রোলার ভাল 
কল বিহিয়া ব! কলিকাতায় ৯*২ টাকায় পাওয়।৷ যায়; উহ। ছাড়। আনিবার 

খরচ লাগে। 

গুড জ্বাল দিবার লোহার চেপ্টা কড়। 

আমাদের দেশের অধিকাংশস্থলে আঁকের বা! খেজুরের রস জাল দিষ্ব] গুড়, 

€তয়ারী করিবার অন্য মাটির বা লোহার বা পিতলের গভীর পাত্র ব্যবন্ধৃত হয় । 

এরূপ গভীর পাত্রে রস আল দিলে গুড় তৈয়ার করিতে অনেক সমর লাগে কতো 

এই হয় যে গুড়ে দানার ভাগ কমিয়া পিয়া চিটের ভাগ বাড়ে) অধিকন্ত, পাত্রেক 

ধারে গুড় অল্পবিস্তর পুড়িয়। ষায় বলিয়। গুড়ের রং ময়ল। হয়। চওড়া অল্প গতীর 

লোহার (বা! তামার) কড়। ব্যবহার করিলে এই দোবগুলি ঘটে না; রস বিস্তৃভ, 

হইয়। থাকায় অল্প সময়েই গুড় €তয়াবী হয় ও গুড়ের দান নু হয় না। এইরূপ 

কড়া চুলার উপর এন্প তাবে বসাইতে হয় ষে, উহার ৫৬ ইঞ্চি পরিমাণ ধার 
আগুনের বাহিরে থাকে, তাহ হইলে গুড় আগুনের তাপে আদে জলিম্না। যাইভে 

পাঁরে না, সুতরাং গুড়ের বর্ণ পরিক্ষার হয়। 

এইরূপ লোহার কড়ার ব্যবহার আমাদের দেশের ছুই এক জায়গায় দেখিতে, 
প7ওয়। যায় । সর্বত্রই ইহার চলন হয়, ইহ। বড়ই বাঞুনীয়। বিহির। ও কলিকাতা 
হইতে এই রকম কড়া ৩০২ টাকার মধ্যে পাওর। যাইতে পারে। এইরূপ কড়া 

সরার মত গোলাকার, প্রায় ৬ কুট চওড়া ও প্রায় ৬ ইঞ্চি গভীর । ইহাতে এক, 

একবারে প্রায় ৪ মণ রস জ্বাল দেওয়। ষাইতে পারে। 

গো-মহিষাদির খাগ্ভোপযোগী শস্ত 

আমাদের দেশের অনেক স্থুনে লোক সংখ্য। ও উহার সঙ্গে সঙ্গে আবাদের 
পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া! এরূপ দ্রাড়াইয়াছে যে, গরু বাছুরের চ্িবার স্থান 
নাই, বা থাকিলে এত কম ঘে, শুধু চরানির উপর গরু বাছুর পোষা অসম্ভব 
হইয়াছে। এক্প স্থলে গো মহ্ষাদ্ির থাইবার উপধোগী শস্ত জন্মান নিতাস্ত 
দবুকার হইয়া! পড়িয়াছে। এরূপ অনেক প্রকার শন আছে। ইহাদের মধ্যে 
আমাদের দেশের পক্ষে জোয়ার নামক শশ্তই উৎকৃষ্ট । রাজসাহ্থী ও মুর্শিদাবাদের 
স্থানে স্থানে গো মহিযার্দির জন্য এই ফসলের আবাদ হইয়! থাকে ; সেখানে 
জোয়ারকে প্য/ম। বলে। আমাদের দেশে জোয়ারকে স্থানে স্থানে দেওধান বলে। 

কেহ কেহ  তৈয়াবী করিয়৷ খাইবার জন্ত বাড়ীর কাছে কিছু কিছু দেওধান 
লাগাইয়। থাকে । তারতবর্ষের অনেক স্থানে জোয়ারের দান মানুষের প্রধান খাগ্, 

সি 
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ও উহার , ড"াট। কাচা! অবস্থায় অথবা গুকাইয়া গর বাছুরকে ওয়ান হয়। এই 
'শৃশ্তের চাষ আমাদের দেশে প্রচলিত হইলে গো মহিষার্দ পালন করিবার বড়ই 
ক্ুবিধ! হইতে পারে। বিশেষতঃ যেখানে চরানি মাটির অতাব হইয়াছে, সেখানে 

হার আবাদ প্রচলিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় । 

_. জোয়ার বর্ধাকালে হয়। আউশ ধানের উপযোগী উচু মাটিতে ইহ উত্তম 
জন্মিতে পারে। €বশাখ-টজষ্ঠ মাসে বুনিতে হয়। আউশ ধানের জন্য জমি যেরূপ 

ভাবে তৈয়ারী করিতে হয়, ইহার জন্কও সেইরূপ করিলে চলে । এক বিঘা! জমিতে 

৪ সের বীজের দরকার । বুনিবার পরে জমিতে আর হাত দিতে হয় না। ৪৫ 

সঞ্চাহের ভিতর গাছ গুলি এত ঘন হইয়৷ উঠে যে মাটি দেখা যায় না, ও উহার 

ভিতর কোন আগাছাও জন্মিতে পারে না। কান্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জোয়ার 

পাকে । ভাদ্র ব আশ্বিন মাস হইতে জোয়ারের গাছ কাচ। কাটিয়। গে। মহিষাদিকে 

খাওয়ান যায়, পরে পাকিয়া গেলে উহা শুকাইয়! রাখিলে শত ও গ্রীষ্মকালে দরকার 

মত গরু বাছুরকে খাওয়ান যাইতে পারে । এক বিঘ। মাট্টি হইতে ডশাট। পাত! 

জইয়। ৭০1৮০ মণ কাচা ঘাস পাওয়। যাইতে পারে । প্রত্যেক গরুকে গড়ে ২০ সের 

জোয়ার দিলে এক বিঘ! জমির উৎপন্ন চাস দিয়! একটী গরু ৪1৫ মাস পালন কর 

যাইতে পারে । গুফ জোয়ার দা দিয় বিচালপীর মত ছোট ছোট করিয়। কাটিয়া 

দিতে হয়। কাচ! জোয়ারও কাটিয়। দিলে ভাল হয়। সুল বাহির হইবার পূর্বে 

জোয়ার গরু বাছুরকে দিতে নাই ; কারণ নিতান্ত কাচ। অবস্থায় জোয়ারের গাছে 
কখন' কখন একরূপ বিষাক্ত পদার্থ জন্মে, উহাতে গবাদির অনিষ্ট হইতে পারে । 

বদ্দি কোন গরু জোয়ার থাইয়। বিষের লক্ষণ দেখায়, তাহ] হইলে উহাকে ততক্ষণ।ৎ 

অনেকট। হধ পান করাইয়! দিবে; দুধ না পাইলে গুড় গুলিয়৷ উহ খাওয়াইয়। 
দিবে। ইহাতে বিষ কাটিয়া যাইবে । 

জোয়ার ছাড়া আরও নানাবিধ শন্ত আছে যাহ। গে মহিষাদির জগ্ জন্মান 

যাইতে পারে। পূর্ব বাঙ্গালায় যে সকল স্থান বন্ায় ডুবিয়া যায়, সে সকল স্থানের 
ক্লষকের। খপিয়। ঘাস নামে একপ্রকার নলঙ্জাতীয় ঘাস নদীর চরে রোপণ করে। 

বর্ষাকালে ইহ] বাড়িয়া জলের উপর উঠে, তখন অন্ত ঘাস পাওয়। যায় না; লোকে 

প্র ঘাস কাটয়া আনিয়। গরুকে খাওয়ায় । মটর, ধেঁসারি, বরবটী প্রভৃতি ভাইলের 

গাছ গে! মহিবাদ্ির বিশেষতঃ গাতীর পক্ষে বিশেব উপযোগী খাদ্ভ। মটরজাতীয় 

গাছ নাত্রে মাংস ও রক্তবৃদ্ধিকর বন্ত অধিক পরিমাণে থাকে । কাচাজই ওভুন্ট। 
গাছও গবার্দির সুন্দর থাছ্য। "গিনি ঘাস নাঘক এক প্রকার ঘাস আছে, উহার চ।ষ 

করিলে বারমাস অনায়াসে গরুর থাগ্ভ পাওয়া! যাইতে পারে। গিনিঘ।সের চাষ- 
প্রণালী অপর স্থলে দেওয়। হুইল । 
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সাইলো । 

গো মহিষাদির খাগ্যোপযোগী কাচা ঘাস বা অন্ঠান্ত কাচা গাছ পু'তিয়। রাখিলে: 

উহ] ত্র নষ্ট হয় না, এবং আবশ্যক মতে তুপিয়া উহ! গরু বাঞুরকে; খাওয়া ইত 
পার] যায়। যেস্থানে বা যে গৃহে এরূপ ভাবে গবাদির খাছ্া রক্ষিত হয়, তাহাকে: 

সাইলো” বলে, ও গ্ররূপ রক্ষিত খাছ্ধকে “সাইলেঞ” বলে। পৃথিবীর অনেক 

দেশে সাহঃলোর ব্যবহার আছে। দেখাযায় অনেক স্থলে বৎসরের একভাগে গে! 

মহিষাদির বিস্তর খাদ্য পাওয়। যায়, অথচ অন্য সময় এত দুষ্প্রাপ্য হয় যে, গে। 

মহিষাদি ঘাস অভাবে শীর্ণ হইয়া পড়ে । যখন বেনী খাদ্য পাওয়া যায়, তখন 

শুকাইয়। রাখিলে ব! সাইলোতে পুতিয়৷ রাখিলে, পরে উহ বিশেষ কাজে লাগিতে 

পারে। যে সকল ঘাস ব। গাছের ভ'াট। মোটা, সেগুপি 'কাইলে গরু বাছুরে তাল 
করিয়া খায় না, এবং বর্ষাকালে উৎপন্ন হইলে উহা শুকাশ্থতেও পার। যায় ন1। 

কিন্তু সাইলোতে বাখিলে উহার রস বজায় থাকে ও উহ] শুকাইবারও কোন 

প্রয়োজন হয় না। 

থাসিয়৷ পাহাড়ে শীতকালে ঘাস সমন্তই মরিয়। যায়, তখন গরুর অবস্থা নিতান্ত 

শোচনীয় হইয়! পড়ে । উপর-শিলং কৃষিক্ষেত্রে জঙগলী ঘাস ও ভুট্টার গাছ দিয়! 
সাইলোর পরীক্ষা কয়েক বৎসর ধরিয়। কর। হুইতেছে। বর্ধাকানে (তাদ্রযাসে ) 

সাইলোতে উপরোক্ত গবাদির খাদ্য সকল রাখা হয়, আর মাঘ ফাল্তন মাসে যখন 
দুপ্রাপ্য হয়, তখন সাইলো খুলিয়। উহার ভিতর হইতে সঞ্চিত খাদ্য বাহির করিয়া! 
ক্ষিক্ষেত্রের গরু বাছুরকে খাওয়ান হয়। এই কষিক্ষেত্রের দৃষ্টাত্ত দেখিয়া! 
নিকটবন্তাঁ গ্রামের ২।৪ জন খাপিয়া কৃষক সাইলো নিন্মাণ করিতে শিখিয়াছে । 
তাহার। প্রতিবৎসর এই প্রণালী অনুসারে ক্ষেত্রদদাত ভুট্টার গাছ ও জঙ্গল হইতে, 
ঘাস সংগ্রহ করিয়া সাইলোতে পুতিয়। রাখে, ও ৩1৪ মাস পরে উহ উঠাইয়।। 
ব্যবহার করে । 

এইরূপ, যে যে স্থানে বৎসরের কোন এক সময় গবাদির প্রচুর খাদ্য জন্মে, অথচ. 
অন্ত সময় ছুষ্প্র।প্য হয়, সেরূপ স্থানে সাইলো প্রস্তুত করিয়। উহাতে গবাদির আহার 

সঞ্চিত করিয়া রাখিলে বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। 

সাইলো নানাপ্রকার আছে ; তাহাদের মধ্যে যে দুই রকম সাইলে। সাধারণ 

লোকে প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাদের কথ! বলিতেছি। এক প্রকার সাইলো, 
শুধু মাটীতে দৈর্ঘ্যে গ্রন্থে সান অখব। গোলাকার একটি গর্ভ বই আর কিছুই 
নহে। গর্তটী যত বড় ও যত গভীর হয় ততই তাল। গর্তটা উচ্চভূমিতে হওয়া 
চাই; দেখিবে যেন উহার তল। হইতে জল বাহির ন হয়, অথব! চতুষ্পার্শ হইতে 
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জল বাহিয়। উহ্তার ওর ন। নে । জল জাগিগে খাপ টিকা চিত ৷ দ্বিতীয় 
প্রকার সাইলে। জমির উপর নির্মিত হয়। ইহ! গোল বা চতুফ্ধোণ হইতে পারে । 
ইহার দেওয়াল তক্ত| অথব। মাটী বা ইট দিয়] প্রস্তত করিতে হয়; দেওয়াল এরূপ 
হওয়! চাই যেন উহার ভিতর দিয়! বায়ু সাইলোর ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে, 
কারণ বায়ুর সংস্পর্শে কাচ ঘাস পচিয়। যায়। 

সাইলে।র উপর চাল দিয়! ঢাকিয়া রাখা উচিত, নতুব! বৃষ্টির জল ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া] সমস্ত ঘাস নষ্ট কিয়! ফেলিতে পারে । 

ঘাসের ভিতর হইতে যতদুর পারা যায় বায়ু বাহির করিয়া! দিয়, যাহাতে 

পুনরায় বাহিরের বায়ু উহার সংস্পর্শে না আসিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা কর উচিত । 

এই উদ্দেস্টে, ঘাস স্তরে স্তরে রাখিয়া পা দিয়া সর্বত্র, বিশেষতঃ ধার ও কোণা- 
গুলিতে, ভাল করিয়৷ চাপিয়া৷ দিবে; ঘাস তর! হইয়া গেলে, উহার উপর একফুট 

বা বেশী মাটী চাপাইয়। রাখিবে। 
_ সাইলে। মাত্রেই অল্পবিস্তর ঘাস পচিয়] যায়, কারণ হাজার চেষ্টা করিলেও কিছু 

ন। কিছু বায়ু উহার ভিতর থাকিয়] যায়। সাধারণতঃ সাইলোর উপরিভাগ ও 
পার্থের ও কখন কখন তলার কিছু কিছু ঘাস নষ্ট হয়। ভাল সাইলে! হইলে ৩ ইঞ্চি 

বেশী ঘাস পচে না । বড় সাইলে। অপেক্ষা! ছোট সাইলোতে অনুপাতে অধিক 

পরিমাণ ঘাস পচিবার কথা, সেইজন্য সাইলে। যত বড় হয় ততই ভাল। সাইলে। 

১০ ফুট ১৫১০ ফুট ১৮ ফুট হইতে ছোট হইলে ভাল হয় না। মাটির নীচের 

সাইলে। ৮ ফুটের বেশী গভীর করা সাধারণতঃ সম্ভবপর হয় না, কারণ, আমাদের 

দেশের মাটা এত ভিজা যে কয়েক ফুটের মধ্যেই জল বাহির হইয়। পড়ে। মাটার 

উপরে নির্মিত সাইলে। ধত ইচ্ছ! গভীর কর। যাইতে পারে। উপরিভাগ, পার্খ ও 
তলার ঘাস অল্প বিস্তর নষ্ট হয় ; সেইজন্য ভাল ঘাস ভিতরে রাখিয়া! উপরে, পাশে ও 

তলাক্প নিকৃষ্ট জঙ্গলী ঘাস ব। অন্ত পাতা লতার একটী স্তর রাখিলে ভাল হয়। 

ঘাস, ভুট্টাগাছ, জোয়ার, জই, ইত্যাদি নানারকম গবাদির আহার্য্য সাইলোতে 

রাখ। বাইতে পারে । ভুষ্রা, জোয়ার প্রভৃতি মোট ভাট। বিশিষ্ট দ্রব্য ছোট ছোট 

করিয়। কাটিয়া রাথ। উচিত; ন। কাটিয়। রাখিলে উহার সাইলোর ভিতর স্ুন্দররূপে 

চাপিয়! বসে না। 

কুল হইবার পর, অথচ বীজ নরম রহিয়াছে, পাকে নাই, এই অবস্থায় ঘাস, 

তুষ্ট, জোয়ার ইত্যাদি কাটিলে উহা গবাদির আহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। 
এই সময় উহাতে পুষ্টিকর সামগ্রী বেশী পরিমাণ থাকে । ভুট্রা গাছ হইতে কীাচ। 

ভুট্টা উঠাইয়া। লইয়া, পরে উহা সাইলোতে রাখা ষাইতে পারে, কিন্তু যেখানে কাচ! 

'ভুষ্ট। উঠাইবার দরকার নাই, সেখানে বাধ্য হইয়$ ছুট! না পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা 
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করিতে হয়। আধ. -পাকা ভূট্ার ফল ও গাছ একত্রে কাটিয়া সাহলোতে রাখিলে, 

অতি উৎকৃষ্ট সাইলেজ প্রস্তত হয় । 

২৩ দিন অন্তর অল্পে অল্পে ৩:৪ বার সাইলো ভরিতে পারিলে ভাল হয়। 

প্রত্যেকবার ভরিবার পর, পা দিয়! ঘাস চাপিয়। দিয়], উহার উপর কয়েকখানি 

ভারি কাঠ রাখিয়! দিবে । ২৩ দিনের মধ্যে ঘাস এত গরম হইয়া উঠিবে থে 

উহার ভিতর হাত রাখিতে পারা যাইবে না। তখন কাঠগুলি উঠাইয়। লইয়া, 

পুনরায় আর এক স্তর ঘ।স রাখিয়া, পুনর্বার পুর্বের মত চাপা দিবে । এইরূপ 
ভাবে ৩1৪ স্তর রাখা শেষ হইয়া গেলে, আরও ২৩ দিন অপেক্ষ। করিয়া, পরে 

উহ্যুর উপর মাটী চাপাদিবে। এইরূপ ভাবে ঘাস রাখিলে, উহা! ভাল করিয়। 
জাতিয় বসপিবে, ও বায়ু অতি কম পরিমাণেই উহার ভিতর থাকিতে পারিবে । 

বেশী বায়ু থাকিয়। গেলে অথব। যদি পরে বাহির হইতে বায়ু ঘাসের ভিতর প্রবেশ, 
করিতে পারে, তাহ! হইলে ঘাস অতিরিক্ত মাতিয়। (1০7707017660) উঠে ও 

সাইলেজ টক্ হইয়া পড়ে । আর যদি ঘাঁস একবার খুব গরম হইয়া উঠে ও পরে 
উহ। হইতে বায়ু বতদৃর সম্ভব দূর কিয়! দেওয়। যায়, তাহ। হইলে সাইলেঞ্জ মাতিতে 

পারে না, স্থুতরাং মিষ্ট হয়। 

সাইলেজে বিশেবতঃ টক্ সাইলেজে, এরূপ একটী গন্ধ হয় ষে উহা অনভ্যন্ত 
গরু বাছুরে প্রথমতঃ খাইতে চায় না।. অল্পক্ষণ বাতাসে রাখিয়া দিলে গন্ধ অনেক 

পন্তিমাণে চলিয়! যায়। গবাদিকে প্রথম প্রথম সাইলেজ দিবার সময়, উহার উপর 

একটু লবণ ছড়াইয়৷ দিলে, উহার সহজেই উহ] খাইতে আবরন্ত করে। সাইলে। 

হইতে ঘাস বাহির করিবার সময় স্তরে স্তরে বাহির করিবে । প্রত্যহ নূতন নৃতন 
স্তর বাহির হওয়া চাই? ছুই একদিন বায়ুর সংস্পর্শে থাকিলে উহাতে ছাত৷ পড়ে । 

এক বিঘা জমি হইতে ১০০ মণ ভুট্টার গাছ ও ভুট্টা পাওয়া যাইতে পারে । 

১০০ মণ গাছ ও ভুষ্ট। কাটিয়। সাইলোজাত করিতে ৭৫ মণ সাইলেজ পাওয়া যাইতে 

পারে। ঘরে বাধিয়। ছুদ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইতে হইলে ২* হুইতে ৩০ সের 

ঘ।সের দরকার হয়। প্রত্যহ ২৫ সের হিসাবে ৭৫ মণ সাইলেজ দিয়া একটী 
গাতীকে ১২* দিন ব। ৪ মাস খাওয়ান যাইতে পারে । ভুট্ট। সমেত গাছ খাওয়াইলে 

গাভীকে পৃথক অন্ত কোন দান। (কলাই ইত্যাদি) দিবার দরকার হয় না কিছু 
€থল দিলেই চলে। 

এক ঘন-ফুট সাইলেজ ওজনে প্রায় ২০ সের । এই হারে নিদিষ্ট সময়ের ও 

নিদ্দিষ্ সংখ্যক গবাদির জন্য কত বড়,.সাহলে। প্রস্তুত করা দরকার, তাহ! হিসাব 

করিয়া ঠিক করা যাইতে পারে । ২ * 



৩২৩ 2 কুষক--পৌব, ১৩১৮ 0১২শ খণ্ড। 
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চে ৪ ৮৯১০ জা চা বসি এসডি জি চিন বাসি নি এ চে লি স্িনি ০2 ৬ ভা ঠাস জাস্ছিজ এ স-ভ জাই এসসি, পতি ২৬ চে এসি টি আও এসথআাগি হস এসসি একি জা ৮ “৯ জপ ও তল ছ এটি জলি ৬ সর দি-ছ এসডি চা জিভ এপাছ গা উস, চিল ৬ লাঠি চি ঠা লিন উড সলিল 

বাগানের মসিক কাথা | 
রাম আডউরতএজক৯এহিডাতি 

ফাল্গুন মাস। 

সী বাগান ।_-তরমুগ্ধ, খরমুজ, শসা, বিপ্গা, প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ 

মাঘ মাসে প্রার আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। 

সজজীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে । চাপানটে বীক্ষ এই সময় 

বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়। যায়। _ 

৭ কষি-ক্ষেত্র । ছোলা, মটর, যব, শরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এত দিনে ক্ষেত্র 

হইতে উঠ।ইয়। গোলাজাত কর। হইয়াছে । এই সময় ক্ষেত্র সকল! চবিয়! তখিষ্যাতে 

পাট, ধান প্রভৃতি শন্তের জন্য টতয়ারি করিয়া লইতে হইঝে। ইক্ষু এই সময় 

বসান হইয়। থকে । ৃ 

ফলের বাগান ।--ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে 

জল দিবার ব্যবস্থ। ছাড় অন্ত কাধ্য নাই। 

ফুলের বাগান।--এখন বেল, জুঁই, মল্লিক! প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়। 

কোপাউয়। জল সেচন করিতে হইবে । কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির 

তদবির না করিলে জলপ্দি ফুল ফুটিবে না। জলদি ফুল না ফুটিলে পয়স৷ হইবে না। 

ব্যবসার কথ ছাড়িয়। দ্বিলেও বসস্তেব্র হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুলে কুলের 

আদর বাড়ে ন। 

এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মুলজ ফুল ও বাহারি গাছ 

"সকলের টব বদলাইয়! দ্বিতে হয়। 
পান চাষ করিবার ইচ্ছ। থাকিলে এই সময় পানের ডগ! রোপণ করিতে হয়। 

বাশ ঝাড়ের তলায় পাত। সঞ্চিত হইয়। আছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন 
লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়। কর্তব্য। সেই ছাই বাশের গোড়ায় সারের কার্য্য 

কুরে, এবং নিম্ব-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার 

বহুদ্বরব্যাপী অধ্ি জালিলে গ্রামের স্বাস্্্যোন্নতি হয়। 
ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়। ন। ফেলিলে ঝাড় 

খারাপ হয়। আগুন দ্বার। পোড়াইলে এই কার্ষ্যেরে সহায়তা হয়। পুকুরের পঁঁক 

মাটিতে বাশের খুব বৃদ্ধ হয়। 
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সি লাক: শোখাদিগের ফার্স হি 
নাছ টি থাকেন, টিক জিনিং খটিচি.. 
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কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাঙ্জার, স্্রীট, ইঙিয়ান গার্ডেনিং এসোসযৈসন হইতে 

|. শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গ্রকাশিত। র্ 

“ . কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজা স্টাট, দি মিলার ্রিসটং'ওয়ার্কস্. হইতে রর 
নং ; শ্রীযুক্ত তধতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত। 

2 | স্তর বেি 

০ 

পাপা ৮ 



বিধাতার" বিধানে স্মুনক | নরনারীর, আগ্যলিপি বর 
, জুরে আবদ্ধ হইবারি মাহেন্্রক্ষণ আসিতেছে 4. | 
মনে রাখিবেন" বিবাহের তব্বে, রর-কঃনের ব্যব- 

হারের জঙ্ত, ফুলশধ্যার দিনে ন্বরর্ষার বড়ই প্রয়ো- | 
ফুপশধ্যার রাক্রে কোন বাড়ীর যহিলারা.| : কু 

আরম] ব্যবহার করিলে, কুলের খরচ অনেক কম 1” খত 
. জন। 

হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহ মালতীর 
সৌরভ গৃহকক্ষে কুটিয়। উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্ধেই 
"স্ুরমার” প্রচলন'। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ 
&* বায়ে অনেক: ক্লুলমহিলার অঙগরাগ হইতেপারে। 
বড় এক শির, সুজা, ৯৮৭ . মাশুলাদি ।৩/০। 
কি টি সু 9. এেখাউলাদি ৮/০ আন]। 

কযা য়। 
*মাদিগের সই সারা ব্যবহারে সক্লপ্রকার 

বা উিপদংশ, সর্বপররারচশ্মরোগত পারা-বিকূতি,. 
ও যাবতীয় ৃ ্টক্ষত সিট, আরোগ্য হয় । অধি- 
ক্রস, ইহ। সেবন কাছিগে। শারারিক দৌর্ধল্য ও 
'ক্টশতা প্রভৃতি ইুরীভূতহইয়! শরীর হষ্টপু্ এবং 
প্রফুল্ল ধয়। ইহার হায় পারা-দোষ নাশক ও ব্ুভ্ত- 
প্রিকারক সাপ ব্যান ৃষ্ট'হয়-না। বিলাতী সালপা 
ক্ষ] ইহা আধক উ্পকাতী। ইহা সকল খতুতেই 
পালক-ব্ষ-বনি তাগণ. নিবি সেবন কারতে 
।পার্রেন । সেবনের কোনরূপ বাধাবাধি নিয়ম নাই। 
এক মরা মূল্য*১ টাকা মাস্ুলাদি ।৩* আন] 

-* অশ্লপিত্তান্তিক চর্ণ। 
প্াকযগ্রের বিকৃতি হ হইলে, ভুক্তদ্রব্যের সম্যক 

গ্বরপাঁক, হুয় না। তাহা হষ্ৃতেই অন্নরোগ জন্মায় 
চইছাতু সুঁকজালা, পের্টকীপা, অস্লোণগার, কোষ্ঠ- 
কাঠিন্, €সলবিশেষে উদরাময় ) প্রভৃতি উপসর্থ 
উপস্থিত: হস এ্যকে । আল্াদের "অস্নপিত্তান্তক চু" 
সেবনে অয্লাসময়ে নি যর/6প্ 'এষ্ঠ সকল উপসর্থ 
ঃবিদুুত, হইজাশ্রীর সব হয়, আহারে রুচি 
তব লুল স্াক্রিপারি, “হয়। হারা সতত । 
উতর পিছু পাতে, &্ন +ঠাসথার। আমাদের এই 
ও সে স্বী্চা তা, দেখুন। + 

তশিশি: ই1বমাশুলাদি 1/০ আন] | 

সে 
চু নং 

8. ৫ ঙ ্ / পা পে 

ক হ িট লি খিয়া পাঠাই, আমার! তি 

বকুল 1 সমাহাদের বলের সৌর টা তা, 
রুলের মতই টি ম্ন্দর। রঃ ্ 

দিল, অব. রোজ 1. 
ইহার সৌরভ কেমন, তাহা. 

, বলিয়া বুঝ।ইবার নহে। বস্তুতঃ 
০, উহা একটি অপূর্ব ও অতুলনাঁয় 

সামশ্রী। রি 

| গালাপসার __নায়- 
মারেই ইহার ঝুণৈর পরিচয় 
পাওয়া যায়.। 4 

বঙ্গমাতা 1 বাঙালীর 

প্বঙ্গমাতাশ: সমর্তী বাঙ্গালার ৃ 
গৌরবস্বন্ধপ । ্ 

খস্খস্ | প্রথম 'শ্রীগ্ের দিনে ধস্খসের মত 
এমন আরাম প্র. এসেন্ন অর নাই।. 

গহ্বধরাজ্ব |- সত্য সত্যই ইহ! রাজভোগ্য- 
সৌরভসার। 

পারিজাত।-_-এ ষ্বেন সত্য সাই বর 
সৌরতভে বিভোর করে । রী 

মিলিত : মি ইহার মক্ক-জেসমিন | 
মিলনের মধুরত। প্রকাশ করিতেছে । 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড়:এক শিশি ১৬ এক) 
টাক1। মাঝারি ৪* বার আনা। ছোট1৬৯* 
সাত আন1| প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহারের জন্য 
একত্র বড় তিন শিশি ২॥০ আড়াই টাক1। মাঝারি 
তিন শিশি ২২ ছুই টাকা। ছোট তিন শিশি ৯.০ 
পাচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।..এআমাঞ্চের 
ল্যাতেগুর ওয়াটার এক শিশি ৮০" ঝর আনা, 
ভাকমাশ্জল 1৩/০ সাত আনা।' বজ্র ১এশিলি 
॥* আট আনা। মাশুলাদি-*4/০; শান 
আমাদের অটো। ভি রোজ, অটো অধ; 
অটো! অব মতিয়া ও অটো আবু নর হু ] ডি 
উপাদেয় পদার্থ । প্রতি শিশি: ৰ 
ডঞ্জন ১ টি টাকা। জী টা 

জগতে তুলনীয় টে সু্যু বড় রী এ ০1-৩ 
"ইতি. ই ০ 5 ৫" টি 

'মাশুলাদি 1/ ৮৭ বা ্ ্ * ডে ঠা চি টা মির । 

১ প্রা সে ০ ০ ৮ পরী 



পত্রেরনিয়মীবলী । 
“কৃষকের জুগ্রিম বাধিক মুল্য | প্রতি সংখ্যার মগ 

মূল্য ৩ ০ 'তিন আনা জাত্র। + ্ 
আদেশ পাইলে, .পরবস্তী সংখ্যা ভিঃ শিতে পাঠাই! 

: বারি যুল্য আদায় করিতে পারি।  পঞদি ও টক 
1 ম্যানেজারের নাষে পাঠাইবেন 1. 

টা 94 
[01701611175110077726 01 006 (2056111)1)01005 91 03671 

81১0 1 1 201101 -১55৪1)) 
11117 081, 101৯1 শত 017 1) 165], 

ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল । 

রি ৃ ৃ | ও চু [95৬90100351 200 ঠি0710116050 901160 10 ৮ 
[ ০4 মতামতের জন্য সম্পাদক 1১ 4$8710011010155 4800020201707106170155 ১7056 0024 

(39৮51111701)0 7165 8070 ]058-0105 15164501001 6:670700901), 

: সী নহেন ] দি 11165015549 9 5001) [05 চা 10) 1755 8011১) 81)6)1১৩] 
. ৃ | 19 1)1)৮ 8৮6১001৯- 

বিধ়্। |" পঞাঙ্ক । 1] 1১5:658 00 4:9588618128- 
৫ হ.1711 120 1২৮ 385 জমজ ৮ 1. 

সজী চাৰ ডি ১০, ৩২১ 5: ৫. টি রা না নার 
ন্ 4 ও ২: 

দ্রাক্ষালঙার চাঁষ রিও ০০০ ৩২৯ ] ঠ 139দ188 বর, 84০৫৫, 
. ১5 ৯ হল নিল সপ১৯১৭ ২৯০ ১8০... ১০৯ ১০৯৮ 

দৈনিক রসদ ০০০ ১০০ ৩৩২ [| কৃষি, সহ [য় বা 0৭18৬, 80018 (3411.- ইন 

সরকারী কৃষি সংবাদ ... --* ৩৩৬ টি শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী দত 01.8.8,8০ প্রণীত । মূল্য | 
হার রং 
ফল উৎপাদনে পতঙ্গের কার্য. ..১ ৩৪০ 1] আট আনা। ক্ষেত্র নির্ববাচন, বীজ বপনের “সময়, 

ভারতে গে। সেবা ... ০০ সার এরখোগ, চারা রোপপঠ জপ. সেচন: ইতি 
পত্রাদি. 41 চাষের সকপ বিষয় জান যায় 

টা 7 ৩৯৮ ( ইওিয়ান গার্ডেনং এসোপির়েসন, কলিকাতা ূ 
সরকারী কার্যে ছাত্র রি ১, ৩৪৯ মি ০8 তত 

ধ সার-সংগ্রহ বটি তত ৫ টি (যার বা বীজ বপনের 
ঃ বাগানের মাসিক কাধ | 55৮ 2 রা সশয় নিরূপণ পঞ্জিকা--বাঁজ বপনের সম 

এপ :9 ক্ষেএ দির্ণঘ, বীজ বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ 

রি রন ১6 ক্ষেঞ্ে জল সেচন বিধি জানা ষায়। মুল্য ০ দুই 
ই... 2০-$৪-8ইতা্ি আন 1৮১০ পয়সা টাকট..প1ঠাইলে-_ একখানি 

ধী জেরজরানী পঞ্জিকা পাইবেন। 
তামাকবাজ- টুকণের উপযুক্ত হাান। হওিয়ান গার্ডে চিনি? এসোসিয়েসন, কলিকাতা। 

ও চক নষ্টের উপবুক্ত ষ্টারলিং তামাক প্রতি ++ এ 
ড। ১৭. ঘে্ী, তাষাক ভোল। ॥০ | ৃ কুবি- -রলায়ন__-শিখপুর কলেজের : চি 

৪ টু সুলা-বর্ধাতি দেশী ও পাটনাই শাকের ভরন্ঠ ডিপ্লোমাপ্র(প্ত, বঙ্গীর কুষি-বিভাগের কম্মর্চারী 
| তোলা /- আনু? মার জন্য আঃ ৮০ আন|। শ্রীনখারণচপ্র চৌধুরী প্রণীত।.. বিজ্ঞানসম্মত 
ক ক ন়্ টু বেড়। হয়-রেশ ক্কষি-কার্ধে; মৃত্তিকা, জু, বায়ুর সহিত. উদ্ভিদের 

জব ডা সথন্ধ, উদ্ভিদের আহার-_সাঁর, বিচার. ইহাতে 
আছে ইহা অত্যাবশ্তকায় নূতন, পীংকরদ, 2 

পা পু, কি কাপড় বাধাই ১।০। ) এর 
চ্ ক [ডিও তী 

গং রা এ ই্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোগিয়েসনট, বাকা এ ২ বি 
. . ্ মিন টি স্৯পাসছি পাচ ৩ ৬. পাটি লে - লী পচ শি পি তি পাত ৮ পি লা শত ০৯১০ ৩১ তাত ০০ শা তক এসি লা «৭ উদ্ধাঙজ ৮ পপ ৮ পক ১০৫ বো 

০ 
ও 

? ঠ - 
২ বৎসরে দুর্ভে্য. . কীট নিবারক আরক- কা গারারৈ 

১) হয তোরা, পর পা নিও ২2 টাকা। একটি বটীকা এক সের জঙ্কো, ওলিধা ৫্ষ রক 
11773 মেলি? ক হইবে তাহ। রর ঘা ক্ষেতে বা, ধানে 

সদা টায় আউড হা নি রি রা রঃ কৌটা ১২ বটীকা। মশ২৪ বাকা 4৯০ কা 
; দেখনি; গা সদাপিয়েদস, +প্যাকিং ও মাণুল %* আনী। ন্বৃত্ত্ লাগিবে ৫২ নং বাজার ইট কার্দিকাও।4৬, ইয়ান গ]েনিং এপোপিয়নেগনঃ কলিকাতা! 



১৬২ নং বহুবাজার ্টীট কলিকাত, | 
মের । 

নৃতন বর্ধারস্ত হইতেই মেম্বরশ্রেণীভূর্তং হইবার 
উপযুক্ত সময়। ধীহার এক্ষণে ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীন্ভৃক্ত হবেন বা আছেন, 
ত।হার! নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
সভারেণ মেম্বর হইলে--গ্রীক্মরকালে বপনোপযোগী 

দে এ সভীবীজ.. :.. ২৪ রকম ২০ 
'ফুলেধবঃজ ২৩ ২1০ 

ঈীতের বিলু!তী সজীবীজ বিরতি 

.. টিনে মোড়াই কর ২৪ ধকম ১"বাকস ৫০ 

শীতের বিলাতী সটন কিন্বা ল্যাণ্ডে- 
থের ফুলের বাঁজ ১বাকস ৪] 

শীতের দেনা সজীবীজ ২৪রকম ২০ 

. ডাকমাশুল ইত্যার্দ ১1৩ 

সাধারণ মেম্বর হইটলে__ | 
গীক্স-বর্ধাকালেবু বপনোপযোগী 
দেশী সক্জীবীজ ২৪ রকম ২।০ 

| % ফুলের বীজ ১০ ১, ১৮০ 
শীতকালের বপনোপযোগ্ী আমেরিকার 

টিনে'মোড়াই করা এক বাকা ২৪ রকম 

বিলাতী' সজীবীজ ৫॥০ 

_বিলাতী ফুল বাঁজ ৮ প্যাকেট ১0০ 

দেশী সবজী বীর্জ ১৮ রকম ১০০ 

.ডাকমাশুল সি ॥০ 

লহ 

| তাও গ্রত্োক 'মেস্বর আমাদিগের দ্বারা 
পরিচালিত বাঙ্গাল! মাসিক-পত্র “কৃষক” প্রতি মাসে 
এক কপি. করিয়া! পাইবেন এবং এসোপিয়েসন 
'হইতে-স্বতপ্র ঝুজ গাছাদি খরিদ করিলে ও যৃল্য 

কাবু অধিক হইলে টাকায় /* এক আন! 
| রঃ কমিশন পাইবেন), 
₹-১০০শ্বাল মেশ্বব $--কষতকর গ্রাহকগণ এসো- 

্ িৈজদের স্েশ্তাল মেন্বর। তাহারাও বাজ 
| 'গাছাদ্ধি'খরিদ করিলে কমিশন পাইবেন।, রা 
£.  সভারেণ মেশ্বরকে বাঁধিক গ্রীক সতারেণ বা১ ১৫২ 

| টাক স সাধারণ মেখ্খরকে বাধিক ১০২ ও স্পেম্তীল 
েখরগণকে সাধুর বাবিক মুল্য ২২ দিতে হয়। 

ফমলের পোঁক! 
পুষ। তন্রীন্ুসঙ্গান আগারের সহকারী কীট তন্ববিদ্ূ 

শ্রীধুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।, ফসল নষ্টকারী 
যাবতীয় কীট পতঙ্গের উৎপাত্ত, বৃদ্ধি, নিবারণের 
উপায় ও প্রতিকার সম্বন্ধে নিশেবরূপে আলোচিত 
হইয়াছে । 

প্রতোক পোকার চিত্র ঈছাতে আছে। 
কীটাল্ান্ত ফসলের ২০ খানি চিত্রিত হাপটো।ন 
চিত্র আছে । মুল্য ১॥০ দেড় টাক: । 

ম্যানেজার-.-ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং, 7 
১৬২, বহুবাজার র স্ত্ী, কর্জিকাতা! . 

% 

রিড রকমের ১২টি অফ্িড। মূল্য বি . 
পার্বত্য এদেশ হইতে ডাকষোগে পাঠাইরার ব্যবস্থা, 
করা হইয়াছে । প্যাকিং ও ডাকমাশ্ুল্ল ভারতের 
সর্কত্র ১২ টাক1। মূল্য অঠ্িম পাঠাইতে হইবে । 
হি গুয়ান বানি এসোসিয়েন, ইনিকাডী! | 

শি ০ ৯ সা ১৩ ৬ 

সরল ক্কাষ বিজ্ঞান ল্য ও এন, লি, 
যুখ!ঙা প্রণীত। ্ 
€)1 111011111) বারি নামক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত 

সার, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । মুল্য ১২ টাকশ। 
বি 2 এসোপিয়েমন? নাত া 

টির ২৯৫ ২./ ০ ০. ৮৯ রিনা সী দি লি 

চাঁনা বাদাম ব। মাট বাট, বাদাম ঝুচর! ৪ 
পাউগ্ু, মণ ১০২ টাকা। পাঁট?-বীঞ্জ খুচর| 1৭ 
পাও, মণ ১০২ হইতে ১৫২ টাকা ।; ধঞ্চে (সবুজ 

সারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী) খুচরা 1০. গা উত্, 
মণ ৮২ টাকা। এই সকল বীর, ঠিক ঈথাকে 
ন|। সময় সময় কম বেণা হইয়?. বুঁকে।- |... বি 

সার। হাড়ের গুঁড়া (বানের পক্ষে বিশেক 

ফল প্রদ ) প্রন্তি মুখ ৪২ টযাকাঁ?। ৈড়ীর খেল (আনু 
ও ইচ্ছুর পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক) প্রতি মণ. ৪২ 

টাকা, দ্র সকল/সম্ময় সমান থাকেনা, সোরা, সার 
প্রতি মঃ ৬২ হইতে ১৯২ টাক11. প্যাঝিংও বের 
মাশুল শ্বতন্তর। অর্ভােরসৃঙ্গ টাকা ্ িনসাবশ্তুকণ 
রেল ষ্টেসন, ঠিকাঁগা ও/ডাক গাড়ী বা মার্গ গার্ড ড় 

ইংরাজিতে লিখিত, 11545709015 . 

মাল পাঠাইতে হইব স্পষ্ট করিয়া লিখিধেন। ্ ৃ 
ইন্ডিয়ান গার্ডেন এপোসিরেনস, কমিক] " 



রি পি সংবাদাদি শোর টির পত্র | 
পা সস আপা রি 

শপ গিট ২ ২, শিশ্ন 

্ সপে শিপ শশা শপ ছি স্পেস ২ জি স্পস্প সপ 
সপ (এ িনরুকস্পুষ্ ক্রেন সত 

১২শ খণ্ড । ] ফাল্গুন, ১৩১৮, -মাল। 1 গংখ্য।। 
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ক কে এন 
আরা ্ঞ্প নজর সপ পপ শী জ + পাস জা ত ্ 

লি হি শপ পপ ৮ পথ) শশী ৩ 

টা এ চস্পহ্ল 
( পুর্ন প্রকাশিতের পর) * 

টমাটো। | 
( বিলাতী বাগুট বেগুন) 

বপনের সময়--শবণ হইতে কাণ্তিক 
টমাটে। বা বিলাতি বেগুনের বিষয় বলিয়া আমর। সব্জী বাগানে সোলেনেসী 

বর্গের চাষের বিবরণ শেষ করিব । 

মুত্তিকা--টমাটে। ক্ষেতের হাক্ক। অথব। শক্ত দোয়ণাস মাটি। 

সার।-_“তেড়ার” সার-_-গোবর-সার অথব। মিশ্র-সার। 

বপনাদি প্রণালী ও জলসেচন।-__বর্ষা থাকিতে থাকিতে -_বীঙ্জ বপন করিতে 
হইলে-_-টবে বীজ বপন করা উচিত অথব1 হাপর অত্াভ্ত উচ্চ করিয়। এবং বাধা- 
কপির প্রবন্ধোল্লিখিত আবরণ।দির ব্যবস্থা করিয়।--সেই হাপরে বীক্গ বপন করিতে 
হয়, ও বথানিয়মে চারা রক্ষ। করিতে হয়। এতদ্বিবয়ে বাধাকপির প্রবন্ধ দষ্টব্য। 
টমাটোর গাছ অল্লাধিক বড় হইলে---বুষ্টির জল অনেকট। সহা করিতে পারে। 
এই কারণে বর্ষ! শেষে অথব। বর্ষ। থাকিতে থাকিতে ইহার চারা ক্ষেপে রোপণ 
করা যাইতে পারে। 

টবে বা হাপরে-_চারা বহির্গত হইলে--প্রতোক চার! তিন অথবা গারি ইবি 
পৃথক করিয়। দেওয়। কর্তব্য। নতুবা! চার হুর্ধল হইবে। চারা পৃথক করণের 
পর-_ছয় বা আট ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে-__ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক 
চার! প্রতে;ক দিকে দেড় ব। ছুই হাত অন্তর রোপণ করা হইয়! থাকে । 
জলসেচনার্দি কার্ধয ম্চারুরূপে নির্বাহ করা উচিত। গাছ ঝড় হইতে থ।কিলে-_ 
এক একটী বষ্টি বা শাখ।-প্রশাখা, গাছের অব্লম্বন-স্বরূপ গাছের মুূলকাণ্ডের সহিত 
বাধিয়। দেওয়। উচিত । টমাটে। গাছে এত টমাটে। ধরে যে, ফলভরে অবনত 

হইয়া পড়ে। যষ্টির বন্দোবস্ত অপেক্ষা ছোট ছোট "যাচ1”র বন্দোবস্ত করিলে 
' ভাগি হয়। 

৪৯ 
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বড় গাছ হয়। ফল ছোট হয়, 
রাখিলে গাছ ২৩ বৎসর থাকে । 

১] 

গাছ টমাটো-- সো 
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৩২৪ রর কষক-_ফাল্ডন, ১৩১৮ (৯২ খণ্ড । 
ছা ও তলস্ি 

শা এসিজইিাস এপি*পা তি উনি চি লিও ও জ্াস্ছি  শা ঠা বোন ৬টি জকি কা পি » ও. ০৬ ০ ৮ কাজ তি ওর সক রিও জি টি ভিটে ২৪ ও ৪" হয উট হটে গানে হট লি 

অবশিষ্ট কার্যয-_ক্ষেত্রে আগাছ) অয়িলে__তাহা উত্তোলন তিন আর কিছু 

করিতে হয় না 

বীজের__পরিমাণ এক একরে ৩ আউন্ন। 

আরও অনেক প্রকার বিলাতী টমাটে। এদেশে আমদানী হয়। 

বিলাতী বীজ হইতে এদেশে একপ্রকার ছোট টমাটে। জন্মিতেছে, আকারে 

বড় মার্বেল অপেক্ষ। প্রায় দ্বিগুণ বড়, গাত্র ততট। মস্থণ নহে। আর একপ্রকার 

বড় টমাটোও জন্মিতেছে। এদেশে এই টমাটোর বীজ জন্মিতেছে এবং উক্ত বীজ 

হুইতে টমাটোর ফলন মন্দ হইতেছে ন|। রঃ 

৬ ,. পিয়াজ 
বপনের সময়-__কান্ভিক, অগ্রহায়ণ 

রঃ নি রি 
০ স্পা 

রঃ চস 

বিলাতী সাদ। ও লাল পিক 1জ টু 

উত্ভিদশান্ত্রে. পিয়'!জ, রসুন, লিক, আসপারেগাস লিলিয়াসি বর্গের অন্তর্গত 

ক্ুতরাং ইহাদের চাষ প্রণালী প্রায় একই ধরণের । 

মৃত্তিকা বিশেষ 'সারযুক্ত হাক! দোয়'াস মাটি। চাষের জমী ছায়াবিহীন 

স্থানে নির্বাচন কর। উচিত। 

সার-_পুরাতন গে।বর সার, মিশ্র-সার অথব। অল্প পরিমাণে "তেড়া”র সার 

ব্যবহার কর। বাইতে পারে। ব্যবহার্য সারের সহিত অল্সাধিক পরিমাণে ছাই 

মিশ্িত কৰিয়। দিতে পারিলে ভাল হয়। ছাই, মিশ্রিত করিয়া দিলে, কাটাতে 

উপগ্রধ হইতে অনেকট। প্ধিভ্রাণ পাওয়া ধ।য়। 



রি ডু 

রি তি পি $ ্ + ৩২৫ 
শি পি সি পি সরা রী সী অর এ ছি জি জর সিপিএ ৯ সী পি লী পি ভিপি ভা ও ৫ পি লা লি ছি এ এ এসি ছি এছ এ এ এস ক এ এ রা শত 

বপনাদ্দি প্রণালী-বীজ হইতে চার হাপরে প্রস্তত না করিলে চলে। 
চাষের জমী সারাদি মিশ্রণে যথোপযুক্ত প্রস্তত হইলে-_সুবিধামত «চোৌকা” নির্মম 
করিয়া তাহাতে পাতল। করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। 

[ যে সময় পিয়াজের বীজ বপন কর] হইয়৷ থাকে-_সে সময়ে বৃষ্টিপাতের আশঙ্ক! 
থাকে না। সেই হেতু চার] তৈয়ারি করিতে বিশেষ অস্ুবিধ! ভোগ করিতে হয় না।] 

বীজ হইতে চারা উৎপর হুইয়া__কিঞ্ দীর্থকার হইলে চৌকায় প্রত্যেকটী 
প্রত্যেক হইতে চারি বা পাচ ইঞ্চি পৃথক করিয়! বসাইয়! দিবে । চাষের জমিতে 

রোপণ কালে চারার মধ্যে ১৫ ইঞ্চি৯ ইঞ্চি ব্যবধান থাক। চাই। চাষের 

জমিস্থিত সমস্ত চারা পৃথক করিয়া রোপণাস্তর-__চার। অবশিষ্ট থাকিলে_ সেগুলি 
অন্য স্থানে অন্ত চাষের জমিতে রোপণ করিয়। দিলে চলিতে পারে। 

অবশিষ্ট কার্য ও জলসেচনাদি-__প্রথমাবধি আবশ্তটকমত জলসিঞ্চন করিতে 

হয় এবং আগাছ। জন্মিলে--তাহ। তুলিয়। দ্রিতে হইবে । ক্ষেত্রে আগাছ। থাকিলে 
পিয়শজের বিশেষ ক্ষতি হইয়] থাকে । 

বিশেষ কার্য্-_পিয়াজের গাছ কোন কারণে হরিদ্রা বর্ণ-বিশিষ্ হইয়া__ 

জ্রীহীন হইলে-_ছাই চুর্ণ করিয়া_-জল দিবার পরে গাছে সার প্রয়োগ কর! উচিত। 
গ্রীষ্মের প্রারস্তেই সমস্ত গাছ শুফ হইতে আরস্ত হইবে এবং বিশেষ আবশ্তক 

না হইলে-_-এ সময়ে জলসেচন প্রায়ই করিতে হয় না। গাছ সকল মব্রিয়া যাইলে 

ক্ষেত্র হইতে পিয়াজ তুলিয়া! রোৌদ্রে রস মারিয়া! ভাগার-জাত করিতে হয়। 
বিশেষ কথা-__বিলাতী পিয়াজের বীজের জীবনী অর্থাৎ অন্কুরিত হইবার 

শক্তি শীত অন্তহিত হইয়! যায়। বিশেষ সাবধানতা! ও যত্্পুর্বক উক্ত বীজ 

রাখিতে ও বপন করিতে হয়, কিন্তু দেশী উৎকৃষ্ট পাটনাই পিয়াজের বীঙ্গ হইতে 
চারা সহজেই জমিয়া থাকে । ফসলও বিলাতী পিপ্লাজ অপেক্ষ। নিকুষ্ট হয় না। 

এরূপস্থলে দেশী বীঞজ্জই ব্যবহার কর প্রার্থনীয়। পাটনাই পিয়াজ সাদ! ও লাল 

উভ্তয় প্রকারের আছে, পাটনাই পিয়াজ বিলাতির মত এমন কি বিলাশী অপেক্ষ। 

বড়-হয়। পাটনাই পিয়শাজ অপেক্ষা বিলাতী পিয়াজ খাইতে, সুত্বাছ। দেশী 
পিয়াজ আকারে খুব ছোট, ফলনে পাটনাই অপেক্ষ! কম কিন্তু খাইতে সুশ্বাছ। এই 
কারণে বাজারে পাটনাই পিয়শাজের দর যখন এক আন সের, দেশী পিয়াজ তখন 

ছয় পয়স৷ সের বিক্রয় হয়। 
বীজের পরিমাণ--প্রতি একরে ৬ হইতে ৮ আউন্দ বীজের আবশ্তক হয়। 

কোষ! পিয়াজ বসাইলে এক একর জমির জন্ত ১ মণ হইতে ১] মণ পিয়া্জের 

আবশ্তক হয়। মাটির গুণে ও পিক্সাজ্জের জাতি হিসাবে প্রতি একতে ৯২* হইতে 
১৭ মণ পিয়া উৎপন্ন হয়। | ৪ 



৩২৬ কলুষক-_ ফাল্গুন, ১৩১৮ ১২শ খণ্ড । 
ডি পস্জ চন এক ভাস্ড নিন এস এন্ড এন্ড টিন এ বাদ রস্টি, এসি এ চে চে সি ওল্ড এসি নিউ ও সিএস রসি রন রিল চি এ সিন এছ এস এপ এ বহর রি, নিস লি, রদ ওল এস এ উন ও জু (রি রনি এগ, এন্ড এসি টি, এ এ এছ এর চস এ (নি এগ চি, এ হর 

রস্গুন (9৮,710) 
পলাও ও রসুনের আবাদ প্রণালী একই প্রকার। ইহার চাষের জন্ঠ মাটি 

উচ্চ ও হাক্কা হওয়া আবশ্তক। আবাদের সময আশিন মাসের শেষ ভাগে। 

বর্ষা শেষ হুইয়। গেলে জমীতে রসুন বসাইতে হয়। ৮ ইঞ্চি অন্তর পাটী করিয়! 
তন্মধো ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে এক একটী রসুনের কোয়! মাটীতে পুতিয়। দিবে। 

কোর়াগুলিতে অধিক মাটি চাপ! ন! পড়ে, উপরি ভাগ মৃত্তিকার উপরে কিঞ্চম্মা 

ভাসিয়! থাকিলে তাল হয়। যতদিন অস্কুরিত না হয় ততদিন উহাতে জ্ধল সেচনের 
কোন আবশ্বক নাই। অস্কুরিত হইয়! পাত। বাহির হইলে, মাটীতে স্সের অবস্থ। 

বুঝিস সগ্ডাহে একবার ঘা ছুইবার জল সেচন করিতে হইবে। সম্ক্দ৷ গোড়ার 

মাটী নীড়ানি খারা আত্ম! রাখা আবশ্তক। ফাল্গুন মাসে গাছ শুখষ্ইতে আরম 
হয়। ক্রমে সমুদাক্' গাছ শুধাইয়। গেলে যন্ত সহকারে উঠাইয়া সুই তিন দিন 
রৌদ্র লাগাইয়! পেয়ণাজের ন্যায় গোলাজাত করিয়া! রাখিয়া পরে 'সাবশুক মত 
বিক্রয় করিতে হইবে। 

বীজের পরিমাণ__বীজ বপন করিলে বিঘাতে ৭ কিম্বা ৮ গোল! বীজের 

 আবশ্তটক। কোয়া বসাইলে ১০ কিন্বা ১২ সের কোয়ায় এক বিঘ! জিন চাব হয়। 

উৎপন্ন র্থুনের পরিমাণ বিঘাপ্রতি ৫০ হইতে ৯০। 

বিঘ। প্রতি &* মণ গোবর সার পধ্যাণ্ত। 

গর্দিন। 
গদিনার মূলের ও পাতার গন্ধ রসুনের স্তায়। সুল হইতে ইহার গাছ জন্ে। 

মূল তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। আশখ্িন, কান্তিক মাসে ইহার মূল জমিতে লাগাইতে 

হয় কিস্ত শীত প্রদেশে ফান্ধন হইতে টৈশাথ মাস অবধি মুল পুতিবার সময়। 

আবাদ প্রণালী .পিয়শাজ বা রসুনের মত। পৌষ মাসে ইহার মুল বাকালি 
খাইবার উপযুক্ত হইতে পারে। 

লীকৃ 
ঘপনের সময়__আশ্বিন, কাণ্তিক 

মৃত্তিকা--সারযুজ হাক। দোয়ণাস মাটি। 

সাব গোবর সা অথব! নিশ্র সাব! 



১১শ সংখ্যা। ] সজী চাষ .... ৩২৭ 
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 বপনাদি প্রণালী__হাপরে চারা রন্তত করিরা প পরে চাষের জমীতে বসাইতে 

হয়। হাপরের মাটি ধুলির ন্যয় চেলাবিহীন ও বিশেবরূপ সার মিশ্রিত হওয়! 
আবশ্তক। হাপরে কোন সময়ে জলাতাব না হয়- সে বিষয়ে লক্ষ্য ব্াখিতে 

হইবে। হাপরে চার ঘন হইয়! বাহির হইলে হাপরেই পাতল! করিয়া পৃথক 

পৃথক বসাইয়৷ দ্রিলে ভাল হয়। চার! পঁঁচ বা ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে হাপর হুইতে 
তুলিয়া চাষের জমীতে রোপণ করিতে হয়। চাষের জমী নিয়লিখিত মত তৈয়ারী 
করিতে হইবে,_ ্ 

ছয় ইঞ্চি গভীর চারি ব। পাচ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং সুবিধা মত দীর্ঘ নাল! 

ব৷ গর্ত কাটিতে হইবে । সারি দিয়া পাশাপাশি নাল! করিতে হুইবে। প্রত্যেক 

নাল পার্খবস্তী নাল! হইতে বার ইঞ্চি পৃথক থাকিবে। গর্তস্থিত মাটির সহিত 
উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করিয়! দেওয়া! উচিত। এতদর্৫ে গোবর সার, অথবা 

মিশ্র-সার সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। অত্যল্প পরিমাণে “ভেড়ার সার 

গ্রয়োগ করা বিধেয়। 

হাপর হইতে চার! তুলিয়া! প্রত্যেক চার৷ গর্তের ঠিক মধ্যস্থলে লাইনবন্দী 
করিয়া পাচ ব! ছয় ইঞ্চি পৃথক রোপণ করিতে হয়। চার! সকল পুতিয়! ছয় 

ইঞ্চি গভীর নালার তিন ইঞ্চি মাটি চাপা দিতে হয়। গাছ বড় হইলে মাপাধিক 
পরে গাছের মুলদেশে পুনরায় মাটি টানিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এইরূপে 
তিনবারে নয় ইঞ্চি নাল! পুর্ণ করিয়! ফেলিতে হয়। জমী “যোতযুস্ত” থাকিতে 

থাটিতে মাটি টানিয়। দিতে হয়। 

অবশিষ্ট কার্ধযাদি__নূতনত্ব কিছুই নাই। 

বিশেষ কথা__-লীক্ পলাও্জাতীয় এক প্রকার বিলাতী সজজী বিশেষ। ইহার 
শশাসযুক্ত ডাটা, পিয়শাজের ন্যায় আহার্ধ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে। ইহাকে 
“বিলাতী পিয়াজ” বল! যাইতে পারে। 

বীজের পরিমাণ-_-এক একরে ২ আউন্দ। 

আন্পারেগাস, 
বপনের সময়-_আশ্ষিন, কানিক, অগ্রহায়ণ 

মৃত্তিকা-_সারযুক্ত দোয়াস হাক মাটি। শক্ত হৃত্তিকায় ভালরূপ জন্মে না। 

সার-বিশ্রেষ তেজঃপুর্ণ আথচ পুরাতন সারের আবশ্তক। বেশী পরিমাণে * 



৩২৮ _ স্কযক- ফাল্গুন, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
০ টি৬০ট ৪১ ০6 রা বাটি ছিটি ভে টি ও ভরি ছিটা সত সী সতী ৯৯১০ মি দিপি ৬৩ লি উদ ই হিট অপ ছটা টি উঠি উরস টিপ হা সি ২৫ ৬৩ তত ক পত্র ৯০ সী ৯৭ উপ অপ পাক জী তি তত ই বত ঠা উড অত ৬৩ হ্রত সা ভা উর ৬ উড ইত ৬৪ উ-ত ৪ ৯৪ ২.৫ ২ ই্এর হি উঠা উঠ উট চিত ওপ৮৬ ০১০৭ ও জু 

গোবর সার, খেড়ার সার ও আবর্জনাধির সার এই তিন প্রকার "সার 
লমান অংশে মিশ্রিত করিয়া এীধুেগূ, কূর উচিত। চাষের জমি চার! বসাইবার 
মাসাধিক পুর্বে লার-সংখে্কিউ্মরূপে প্রস্তত করিয়। রাখিতে হয়। 

বপনাদি প্রণালী ও জলসিঞ্ন__অল্পোচ্চ “হ!পরে” বীজ ছড়াইয়া অর্ধ ইন্দিঃ 
পরিমাণ চুর্ণ মাটি চাপা দিতে হয়, এবং আবশ্তক মত জল দিবার ব্যবস্থা কর! 
বিধেষ় । চার। জন্মিয়। সাত কিম্বা আট ইঞ্চি বড় হইলে চাষের জমিতে পনর ইঞ্চি 

পৃথক সারি দিয়। প্রত্যেক চারাটী সেই সারিতে বা লাইনে বার ইঞ্চি জন্তর বসাইয়! 

জলসিঞ্চন করিলেই চলিবে । চার] “হাপর” হইতে উঠাইবার সময় চারার শিকড় 
যেন কোনরূপে নষ্ট না হয় অর্থাৎ যাহাতে সম্পূর্ণ থাকে সে বিষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। | 

বিশেষ কথ! ও অবশিষ্ট কার্ধয-_কচি কচি শাখ। প্রশাখার জন্য দীন 
চাষ করা হয়। ছুই বৎসর অতীত ন৷ হইলে ইহার শাখা ব্যবহান্থ কর! উচিত 
নয়। তৃতীয় বৎসরে অল্প পরিম!ণে ব্যবহার কর1 যাইতে পারে। )আস্পারেগাস্ 
গাছ অনেক বৎসর স্থায়ী। একবার গাছ প্রস্তত করিতে পারিলে, *সনেক বৎসর 
ব্যাপিয়া ফল ভোগ করিতে পার। যায়। ছুই বৎসর অতীত হইয়া যাইলে ইহার 
চাষে বিশেষ মনোযোগী হইতে হয় ন।। 

বৎসরে একবার করিয়া সারের সহিত সামান্য পরিমাণে লবণ মিশ্রিত করিয়া 
জল মিশ্রণে তরল করিয়া সেই তরল সার প্রয়োগ করা উচিত। পৌষমাসে 

এইরূপ সার প্রয়োগ করিতে হয়। আগাছ! জন্মিলে যে তাহ৷ উত্তেলন করিয়। 
দিতে হইবে, সে কথ। বলাই বাহুল্য। 

ইহার একজাতি যাহাকে আমর শতমূলী বলি। ইহার লতানিয়! গাছ হয়, 
লতার গায়ে কাট! থাকে, লতার অশাকড়াঙলি ধারাল কাটার মত। ইহার শাখা, 

প্রশাথ। ব। ডগ! কেহ খায় ন|। ইহার মৃল কবিরাজী ওবধধে ব্যবহারে লাগে। 

ইহার মূলের চার্টনি ও মোরবব! অতি উপাদেয় । মাটির নীচে এক গুচ্ছে শতাখিক 
মূল থাকে সেই জন্ত ইহার নাম শতমৃলী। 

বীজের পরিমাণ--প্রতি একরের অন্ত ২ আউন্স বীজের আবশ্তক | . 
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"  দ্রাক্ষালতার চাষ (সমন ০ঢা,£গ0») 

শ্রীগণপতি রায়, নিক. 

দ্রাক্ষালতা অনেক প্রকারের আছে। তারতবর্ষের বনে জঙ্গলে দ্রাক্ষালত। 

দ্বেখিতে পাওয়। যায়। তাহারও কালো কালে ফল হয় কিন্তু তাহ! মানুষে থায় ন। 
এই দ্রাক্ষালতার শিকড়ে ওষধধ হয়। আর এক প্রকার দ্রাক্ষালতা হিমালন্ন 

পর্বতের উত্তর পশ্চিম গাত্রে হইতে দেখ! যায়। ইহার পাতাগুলি ছোট ছোট, 
খলে। থলো৷ কাল রঙের আঙ্গুর ফলে। কাশ মির হইতে নেপাপ পর্যন্ত এমন কি 
পূর্ব বঙ্গের কোন কোন স্থানে খুব জন্মায়। আর একপ্রকার কাবুলী আঙ্গুর 
যাহ] বাঝে করিয়। বাজারে বিক্রয় হয় তাহাও হিমালয় পাত্রে -জন্মে। এমেরিকান 
আল্গুরের সহিত ইহার খুব সামৃস্ত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন বে, 
এমেরিকান আঙ্গুরের সহিত শঙ্কর ভাবে এই আহ্গুরের উৎপত্তি হইয়াছে। বাহাই 
হুউক এই বিবয় লইয়! মিমাংসার এখানে আমাদের আবশ্তকতা নাই। আমর। 

জানি বহুরুগ ধরিয়। শুন আঙ্গুর বা আঙ্গুরের রস হিন্দুরা ওধধার্ধে ব্যবহার করিয়! 
আসিতেছেন। ইহা খাইলে কোষ্ঠসাফ হয়, শরীর ঠাণ্ড। হয়, কফ. দমন হয়, শরীরের 
উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তৃষ্ণা! নিবারণ হয়, এমন কি স্বরতঙ্গ নিবারণ হয় এবং কাশ দমন 

হয়। টাকৃক। পাক1 আগ্গুর যে খাইতে সুমিষ্ট এবং ইহা সন্দর্দেশে যে সর্ব সময়ে 
আদৃত তাহা আর কাহাকেও বলির দিতে হইবে না। শীত প্রধান স্থান ন! 
হইলে আঙ্গুর জন্মায় ন! কিন্ত সাধারণের আঙ্গুর খাইবার ইচ্ছা এত বলবতী যে লোকে 
বিসদৃশ অবস্থাতেও আঙ্গুর চাষ করিবার জন্য কাঁচের ঘর নিম্মান করিতে বিপুল 
অর্থব্যয় করে। আমরা কিস্মিস্. মনাক্ক। ব্যবহার করিয়া! থাকি । অনেকে হয়ত 

শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে কিস্মিস্ ও মনাক। আঙ্কুরেরই জাতি বিশেষ-_ ইহারা 
আলুরের শুষ্ক অবস্থামাত্র। বহু টাকার কিস্মিস্ মনা সহর বাঙ্জারে বিক্রিত 

হইয়া থাকে । আঙ্গুর হইতে যে মদ তৈয়ারি হয় তাহার আদর যথেই। আঙ্ুরেতর 

হিন্দি নাম আরক হইতে মদ্ধের নাম আরক হইয়াছে এবং ইংরাজ্ীতে আঙ্গুর 
অর্থাৎ ভাইন হইতে মদের নাম ওয়াইন হইয়াছে। | 

শীতপ্রধান দেশে বাগান মাত্রেই আঙ্গুরের চাষ আছে। পারন্ধদেশেও আঙ্গুরের 

চাষ হয়। হিরাটের আলুর খুব উৎ্রুষ্ট। ছথার ষাচার উপর আঙ্গুর লতাগুলি 

উঠাইয়। দেওয়া হয়। ইউরোপে এক্ষণে নানাজাতীয় অঙ্গুরের চাষ হইতেছে। 
বিশেবন্তগণ বণেন পঞ্জাবের মাটিতে আঙ্গুর ভাল রকম ফলিতে পারে । পঞ্জাবে অনেক 

কক আছ্ুবের চাষও হয়. কিন্তু পঞ্জাবে আঙ্গুর চাখেনু একটি ব্যাঘাত এই যে এখানে & 
এর 72-8 ্ 



৩৩০ ফ্ষক-ফাল্কন, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড। 
জ ০ ০ পদ 2 ০ এড এরি রি এ চি এ ৪8 লি গ চি এন রাজ এন্টি এ চটি টি ও এছ এ লী ০5572:85888255527555525 55৮85552555 555৮525525552 বটি আটা ইবি 

গাছ খুব বড় হইয়। উঠে, লতা৷ পাতা খুব অধিক হয় সুতরাং ফল তাগ্য পঞ্জাবের মত 

ম।টিতে তত ঘটিয়। উঠে না। কিন্তু একটু ত্র করিয়া চাব করিলে বা একটু কমতেজী 
পাথুরে জায়গায় আন্কুরের আন্টি্ি কষ্টিলে ফলের ব্যাঘাত ঘটে ন1। কাশ্শিরে, কাবুলে 
আঙ্গুর চাষের প্রসার খুব। 'কধিত আছে স্বয়ং বাদসাঁহ আকৃবর আঙ্গুর চাষের 

উন্নতিকল্লে চেষ্ট৷ করিতেন এবং তিনি আঙ্গুরকে ভগবান দত্ত ফলের মধ্যে একটি 
উৎকৃষ্ট ফল বপিয়। মনে করিতেন। তিনি কাশ্রিরী আহ্কুর ব্যতীত অন্তর হইতে ভাল 
জনতীয় আঙ্গুর আনাইন্স। কাশ্মিরে চাষ করাইর়। ছিপেন এবং তাহার যত্বে লাহোর, 
দিল্লি, আগ্রা, এলেহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভাল জাতীয় আঙ্গুরের চাব প্রবন্তিত হুইয়াছে। 
বাঙলাদেশে অত্যন্ত বৃষ্টি হয় বলিয়া এখানে আঙ্গুর চাষের তাদশ স্থবিধ। হওয়। সম্ভব 
নহে। বস! জমিতে লত। পাতা খুব বাড়িতে পারে কিন্তু ফল তাক হইবে ল|। 
বিহ্বারের অনেক জায়গাঞ্চ আবহাওয়া উত্তর সীমান্ত প্রদেশের মক্ত সুতরাং এই 
সকল স্থানে আঙ্গুর জন্মিতে পারে। দানাপুর এবং ত্রিছুতে অনেক ম্বীমর় বেশ ভাল 
'আলগুরই জন্ময়। আসামে বে যে স্থানে বারিপীত কম তথায় আঙ্গুর চাষের স্মবিধা 
হইতে পারে। শিল্ঙে আঙ্গুর চাষের সুবিধা! হইতেছে । জল নিষ্কাশের সুব্যবস্থা 

করিয়া আসামের নিয় ভূমিভাগে আঙ্গুর চাবের চেষ্টা হইতেছে। 7 
আমর। কলিকাতার বাজ।রে যে সকল আঙ্গুর বিক্রিত হইজে দেখি তাহার 

অধিকাংশই কাবুল হইতে আসে । আজ কাল কাশ্মির হইতে আমদানী কিস্মিস্ ও 

আঙ্গুর নিতান্ত কম নহে। কিন্তু অধিকাংশ কিস্মিস্ ও মনাক। আদি যাহ! 
ভারতের বাজারে বিক্রয়ঞহইয়া। থাকে ভাহ। প্রধানতঃ কাবুল এবং পারম্ত দেশ 

হইতে আমদানী হয়। থঙ্পে্ আল্গুর ভারতের বাজারে চারি হইতে ছয় আলা 

সের দরে, বাক্সের আজ উরি পচ আনা”গুতি বাক্স বিক্রয় হয়। এক বাকে 
এক শতের অধিক আনুরু'থাকে না। কিস্বিদের দূর ৮॥* টাক। হইতে ১০২ টাকা 
মণ; মনাকার দর আরও অধিক। রর 

আমাদের বাঙলাদেশ সর্কত্র'তাদ্বশ শীত প্রধান নহে বলির দ্রাক্জালতা জন্মে 
না। যাহ। হউক দেশের যে সকল স্থান শীত বহুল বলিয়া বিনিপিষ্ট কর বায় 
তথায় নিয় লিখিত উপায়ে দ্রা [র চাষ করিলে সুফল ফলিতে পারে। 

দারঞিলিঙগ, আসাম প্রভৃতি স্থানে ড্রাক্ষাচাষের চেষ্ট। করিলে বোধ হয় অন্তায় ন। 
পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিরে দ্রাক্ষা চাষ সব্ন্ধে দুই চারিচি কথ বলিব। | 

ভূমিনির্দেশ-__ড্রাক্ষালতা চাষের জমি নির্দেশ করিতে হইলে বাদি, ও 
সারমাটি সমপরিমাণ হওয়া! চাই। সারমাটিকে ইংরাজীতে 1০517; বলে। উহাতে 
ক্ষর্দম ও বালি মিশ্রিত থাকে ।. জুতরাং উক্ত সারমাটির সঙ্গে বালির ভাগ কম, 

খাকিলে তাার সঙ্গেই বালি হাতে সষ. পরিমাণ হয় তাহাই করিতে হইবে। 
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স্বার- _ছপরাপর বক্ষাদির আবাদ অপেক্ষ। দ্রাক্ষালতার চাষ অধিক পরিশ্রষ 
সাপেক্ষ । সাধারণতঃ প্রতি 9 হাজার ৮ শত &* বর্গ গঞ্জ ভূমিতে ৬/ ছয় মণ 
সার দিলেই উত্তম দ্রাক্ষা! জন্মিতে পারে। উহান্র জমি তিনবার জলে সিক্ত. করিয়া 
তবে দ্রাক্ষাচাষ আরম্ভ করিতে হয়। 

রোপণ-_প্রতি ৪ হাজার ৮ শত ৪০ বর্গ গজ ভূমিতে ও শত ৭০টি 

দ্রাক্ষালতার কটিং রোপণ করিতে হয়। চতুর্থ বর্ষ হইতে ড্রাক্ষা ফলিতে থাকে । 
অষ্টম বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশ বর্ষ পর্ধ্যস্তদ্রাক্ষা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

শীতপ্রধান দেশে লতার ভগাগুলি পর্তের মধো বাখিয়। মাটি চাপ। দেওয়! হয় 
এবং বসস্তকাল আসিলে এ মাটিগুলি তথা হইতে সরাইয়। দেওয়। হয়। তখন 
উহ! মাটির উপর বাশ ব! কাষ্ঠ দণ্ডের সাহায্যে লম্বাভাবে বাড়িতে থাকে । কেহ, 
কেহ বাশের কেয়ারী করিয়া দেয় এবং ড্রাক্ষা তাহার উপর বাড়িতৈ থাকে । 

দ্রাক্ষা সংগ্রহ- অক্টোবর মাসের শেব ভাগে ড্রাক্ষ৷। ফল পক হইতে আরম্ত 

হয়। দ্রাক্ষা, বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । কোথায় কোথায় প্রতি ৪ হাজার 
৮ শত ৪০ বর্গ গজে ৭*২ মণ দ্রাক্ষা! জন্মিতে দেখা গিয়াছে। 

কিস্মিসৃ- উক্ত ড্রাক্ষাফল শুক করিয়। ক্িস্মিসের আকারে পরিণত করা 
হয়। কেহ কেহ ৌদ্রেন। দিয়া শীঘ্র শীত্র উক্ত ফল শুক করিবার জন্ত পিদ্ধ 
করিয়া কিস্মিস্ প্রস্তুত করে। তাহ! অপেক্ষা বৌ করিলেই উত্তম কিস্মিস্ 
পরপ্তত হইল। উক্ত ফল সিদ্ধ করিলে মি শী িযিয়। যায়। সেই জন্ত 
প্রক্ূপ কর! অন্তায়। পাঠক পাঠিকাগুণ বোধ হয়.অ মা ই জানেন ন! যে দ্রাক্ষাফল 

হইতে কিস্মিস্ প্রস্তুত হয়। আমর! সাধারষর্পর অবগতি্ধ জন দ্রাক্ষালতার চাষের 

বিবরণ লিপিবন্ধ করিলাম । আমাদের দেশে যে কিস্মিস্ আসিয়। থাকে তাহ! 

রক্ষার শুষ্ক ফল ভিন আর কিছুই নহোঙ্গ 
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্ দৈনিক রসদ 
বঙ্গীয় ক্কষি-বিভাগের বিশেষজ্ঞ ও কৃষি-পরিদর্শক 

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 

খাগ্ভের পরিমাপ, ভোক্তার বয়স, স্বাস্থ্য ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। 

একজন পূর্ণ বয়স্ক পরিশ্রমী ব্যক্তির (যাহার শরীরের ওজন এক মণ ত্রিশ সের) 
নিষিত্ত সাধারণতঃ নিয় লিখিত পরিমাণে দৈনিক বিভিন্ন খান্ভের প্রশ্নোদন হয়। 

শ্বেত সার ও শর ৯৬৬ ৯০৪ ৪* তোলা 

_.. স্বত ও তত রঃ 2 ৮ তোলা 
প্রোটিড, ৫ ১০ তোলা 

ঞএই সকল উপাদান এইরূপে মিশ্রিত ভাবে গ্রহণ করা আবশ্টীক স্বাহাতে ইহার! 

সহজে পরিপাক হয়। এক শত ভাগে নিয় লিখিত পরিমাণে [বিভিন্ন উপাদান 
ব্বিশ্রিত হওয়! উচিত ৪_ | 

শেত সার ও শকরা রা রি ২. ১০৬ 
স্বত, তৈল ও চর্বি দু ৪ ৩ 
প্রোটিভ, রঃ ৪ | ৩৯ 
সাধারণ লবণ রঃ রঃ | ০"৭ 
ফশ্ফেট, পটাস প্রভৃতি রা রি ০-৩ 
জল ৃ বন ১ ৮১৫ 

মোট টর 
বাঙ্গালীদিগের খাগ্ভে প্রোটিডের পরিমাণ সাধরণতঃ কম, সুতরাং তাহার 

শারীরিক দুর্বল। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালি দেহের দীর্ঘতার ও প্রপারতার 
ক্রমশঃ অবনতি হইতেছ। | ৃ 

বাঙ্গালীগণ সাধারণতঃ নির লিখিত পরিমাণে খাদ্য দৈনিক গ্রহণ করিয়া! থাকে । 

খাদ পুর্ণ মাত্রা |প্রোটিডের পরিমাণ 

চাউল ৪০ তোল। ২২ তোল৷ 

ডাইল ৭ 5, ১ 

তরকারী ১৫ 5 হু ও 
মস্ত ১০. 2১ ১৮ 
তৈল | ২৯ | 

৭৭. ৮. . ৫8 9. 
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উক্ত তালিকা পাঠে প্রতীয়মান হইবে যেবাঙ্গালির খাদ্যে প্রোটিডের তাগ 
উপযুক্ত পরিমাণের একার্ধের কিঞ্দিধিক। ইহার পরিমাণ পূরণ করিতে 
হইলে দেনিক এক পোয়৷ ডাইল আহার কর বর্তব্য। কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে 
অর্ধ পোয়। ডাইল জীর্ণ করাই অসম্ভব । 

বাঙ্গালীগণ সাধারণতঃ টদনিক অর্দ সের চাউল গ্রহণ করে। চাউল অপেক্ষা 
গমের ময়দ! দেড়গুণ বলকারক খাদ্য। সহা হইলে, রাত্রিকালে ভাতের বদলে রুটী 
আহার কর] বিধেয়। ময়দ। অল্প জলে মাখিয়৷ ছোট ছোট তাল করিয়া অগ্ধ ঘন্টা 
সিদ্ধ করিয়৷ লইয়া উহার ছ্বার৷ কুটা প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে, ইহ। সুপাচ্য হয়। 
ইদানীং মত্ত ও ছুগ্ধের যেরূপ অভাব তাহাতে পরিমিত'রসদ সংগ্রহ কর বড়ই 
কঠিন। অবস্থায় কুগাইলে প্রত্যহ এক বেল। মাংস গ্রহথ কর! কর্তব্য। বাঙ্গালীগণ 
হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করেঃকেস্তু উপযুক্ত আহারের অভাবে তাহারা অঠিরাৎ বলহীন 
হইয়া অকালে কালের হস্তে পতিত হয়। মাছ মাংস ভক্ষণ ব্যয়সাধ্য, ইহ! সাধারণের 
পক্ষে বাবস্থা কর। যায় না। সাধারণ লোকে দেনিক পাঁচ পোয়। চাউলের অন্ন ও 

অর্ধ পোয়৷ সুসিদ্ধ ডাল ভক্ষণ না করিলে চপিবে না। খাস বঙ্গদেশে কদাচিৎ গম 
উৎপন্ন হয়, সুতরাং ময়দা সাধারণের পক্ষে দৈনিক খাদ্যরূপে প্রবর্তন কর! যায় ন|। 

যাহাদের চলে, তাহাদের €দনিক অর্ধ সের মাছ মাংস গ্রহণ কর্তব্য। মাছ অপেক্ষা 

মাংস অধিক পরিমাণে পরিপাক কর! যায়, কিন্ত অর্ধক মসল! ঘবার। রম্ধন করিলে 
মাংসও ছুম্পাচ্য হয়। অর্ধা সিদ্ধভিম্ব সহজে জীণ হয়। ম[ছে জেলেটিন্ অধিক 
থাকায়, ইহ। মাংসের মত সুপাচ্য নহে। মাছ, মাংস তক্ষণে বুদ্ধি শক্তির প্রথরত। বৃদ্ধি 
হয়। মাংসাশী জীবজস্ত অতিশয় সুচতুর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইহারা অতি দ্রুততার সহিত 
ত্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করিতে পারে। নিরামিব ভোজী জন্তর এসব গুণ নাই। ইহার। 
স্বভাবতঃ ভীরু এবং সাধারণতঃ অলস। গঠন ও প্রকৃতি তত্বানুন্ধান করিলে 
আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ খাদ্যই মনুস্ের প্রয়োজনীয় বলিয়। অনুমান কর। 

যায়। সুতরাং দেহ ব্রক্ষ। কিংব। দেহের উন্নতি বিধানার্ধে বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন 

সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মাছ ও মাংস ভক্ষণ কখনও নিন্দনীয় হইতে পারে না। আমর। 

বিঠিন্ন অবস্থার ও বিভিন্ন রুচির ব্যক্তির নিমিত্ত নিয় লিখিত দৈনিক রসদ ব্যবস্থা। 
করিতেছি। ইহ] উল্লেখ কর৷ উচিত যে সকলের পক্ষে একরপ খাদ্য ব্যবস্থ। 

করা বায় না। ভাত অতিশয় লঘুপাচ্য খাদ্য, কিন্তু ইহাও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে 
উপযোগী হয় না, কিন্তু সেই ব্যক্তি সহজে গুরুপাচ্য রুটী পরিপাক করিতে পারে। 

ছুদ্ধের স্তায় লঘুপধ্যও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে ছুম্পাচ্য হইয়া! প্লাকে। অপ্রবৃতির 
সহিত সুখাদ্য গ্রহণ করিলেও ইহা৷ বিষতুল্য হইতে পারে। আবার অভ্যাপে, 
অরুচিকর খাদ্যও রুচঢিকরু হুইয়। থাকে। 



৩৩৪ কৃষক-_ফাল্তন, ১৩১৮ 1১২ খণ্ড । 
55558582525 

বধ্যতিভ অবস্থাপর্নঃখঁক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক রসদ £__ 

খাস্তবস্তর নাম পর্রিমাশি প্রোটিভের পরিমাণ 
চাউল ২০ তোলা :. ১৪ তোল। 

ময়দ। ্ ২০ ৯৯ " ২» 

যত্ন টি £ ২০ ২ নি 

মাংস ২০ » ৩ » 

ভিন্ব (২6) ১০. ৯ ১ 
ডভাইল ৫ » 8 
৬, ২০ »  * 

_ তরকারী ও কর্ণ . ২৯ $ শ 
ঘ্বত ও তৈল | ৫ ও | ৃ 

এপ ১১ ১ 
১৫০ হু 

বাহার রুটী সহ হয় না, তাহার ছুই বেলায় তিন পোয়া চাউলেন্ক অন্ন গ্রহণ 
করা উচিত, এবং যিনি মাংস আহার করেন না, তাহার মৎস্য, ড্চিঘ ও হুগ্গের 

পরিমাণ বৃদ্ধি কর! উচিত। বিনি নিরাখিষ আহার করেন, তাহার পক্ষে কুটী 
ও ছানার ব্যবস্থা কর্তব্য। সম্ভব হইলে, ছুই বেলার পরিবর্তে তিন ব। চারি 

বেল আহারের ব্যবস্থা কর। উচিত। বাসী পাউরুটা অতি লঘু পথ্য; কিন্তু ইহা 
খুব পরিস্কত রূপে প্রস্তত কর! কর্তব্য । 

ব্ছদেশীয় সাধারণ লেকের জন্ত নিয় লিখিত দেনিক রসদ ব্যবস্থা কর। 

ধাইতেছে £_ ৃ 
খাগ্যবস্তর নাষ পরিমাণ প্রোটিডের পরিমাণ 

চাউল ১০০ তোল৷ রর ৭ তোল 

ডভাইল . ১» ২ » 
তরকারী ২০ » $ » 
তৈল, স্বত, শর্কর! | 

বজদেশীয় সাধারণ লোক ক্রয় করিয়া মাছ, মাংস কিন্বা হৃগ্ধ গ্রহণ করিতে 
অক্ষম। যে স্থানে মত্ন্ত প্রচুর তথায় তাহার। নিজেরাই মতন ধরিয়া লয়। 
মত্ত ছশ্রাপ্য হইলে, পাঁচ পোয়া চাউলের ভাত না খাইলে চলিবে কেন 1 

| ছুইবারে পাঁচ পোয়। চাউলের তাত গ্রহণ করিতে না পারিলে তিন বারে ইহা গ্রহণ 
ফ্রিতে হইবে। এতঙদেশীয় কষকগণ তিন বেলা আহার করে। কিন্ত ইহা বক্তব্য 
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যে, খাদ্যে প্রোটিড ও প্রোটিডহীন তার অনুপাত অনুসারে, মনুষ্য ও অন্ত জন্তর 
শক্তি বা স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মনুয্বের একমাত্র চাউল উপযুক্ত খাদ্য হইতে পারে না । 

চাউলের সহিত অধিক সারবান খাদ্য গ্রহণ কর। অবশ্ত কর্তব্য। ময়দার 

সহিত অন্ত কোন খাদ্য ধোগ না! করিলেও চলিতে পারে । এই জন্ত ভেত বাঙ্গালা 
অপেক্ষ। হিন্দুস্থানী লোক অধিক বলবান। বঙ্গদেশীয় অনেক লোকের নিকট 

রুটী ও ডাইল আশ্চর্য সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। স্থতরাং অভাবে একমাত্র 

চাউলের ঘ্বারাই প্রোটিডের“মাত্র! পুরণ করিয়া লইতে হইবে। পরিখিত চাউলও 
ন1 জুটিলে আর উপায়াস্তর নাই। 

সহ হইলে লুচী বিলক্ষপ বলকারক। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে লুচীও ব্যবস্থা করা 
যায়। বল! বাহুল্য যে, লুচী অতিশয় গুরুপাচ্য। লুচা শীতল হইলে অতিশয় 
গুরুপাচ্য হইয়! থাকে । 

তরকারীর মধ্যে আলু; পটঙ্গ, কড়াইশু”টী, সিম, বরবটা, ফুলকপী, ঝিঙ্গা, 
বেগুন, সুপাচ্য ; কিন্তু মূলা, পেয়াজ, বিট, শশা,মিঠাকুমড়।, বান্ধাকপি প্রস্ততি 

ছুম্পাচায। তীব্র গন্ধখুক্ত কিন্ব। তীব্র স্বাদযুক্ত পদার্থ স্বতাঁবতঃ ছুষ্পাচ্য ও অস্বাস্থ্যকর । 
লহ্ক/, সরিষা, গোলমরিচ, ধনিয়। প্রভৃতি মঙ্গল। এবং ওবধে ব্যবহার্য্য সক্সী অধিক 

পরিমাণে ব্যবহার নিবিদ্ধ। অপক ফলগ্রহণ কর! অন্থুচিত। নারিকেল, বাদাম, ফুটি, 

খিরাই, তরমুক্জ প্রভৃতি ফল অতিশন্ন দুষ্পাচ্ট। পক পেয়ার ও কু রন্ধন করিয়। 

অন্ন রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কামরাঙ্গ ও নোড়কল, অপক তেঁহুল, গ্রহণ 

কখনও ব্যবস্থা হইতে পারে না। আঘূর্ধেদীয় চিকিৎসকগণ পুরাতন তেঁতুলের জন্ন 

অনেক রোগে ব্যবস্থা করেন। গাঢ় চ1 কিন্ব। কাফি কখনও গ্রহণ কর। উচিত নয়। 

লোণ। ব1 শুষ্ক মৎস্য ও মাংস, চিংড়ি মাছ, কাকড়া, হাস, খরগস, বরাহ মাংস, 

সুপিদ্ধ ভিম্ব প্রভৃতি খাদ্য অতিশয় গুরুপাচ্য। 

সরকারী কৃষি সংবাদ । 

১৯১৯ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ প্রেসিডেম্সির এগ্রিকালচার 

ডিপার্টমেন্টের সমলকোট বিবরণীতে প্রৃক্ষ রোপণ পদ্ধতি” সম্বন্ধে যাহ! আলে চন! 

কর! হইয়াছে তাহ! দেশের প্রত্যেক ক্ুষকের স্মরণ রাখ! উচিত। বৃক্ষগণের 

মধ্যে উপযুক্ত দুরত্ব থাক। আবশ্ঠক। যেখানে বৃক্ষ সকল ঘন সন্গিবিষ্ট রূপে 
কোপিত হয় লেখানে বৃক্ষ সকল আশানুরূপ তেজন্বী ও হরিদবর্শ হয় না; এবং | 

তাহার! উপযুক্ত পরিমাণে ফল প্রসব করে ন! এবং ফলও নুম্টিষ্ট হয় না; পরিমাপেও 

কম হয ও ও সম্যক পরিপুষ্টহ হয় ন1। ক্ষেত্রহথ শন্কের আবাদ করিলেও কৃষঝগণ প্রথমে 
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বীজ বপন করিয়! তৎপরে বীঞ্জাছুরিত হইলে, যাহাতে গাছ সকল পরস্পর পরস্পরের 

সহি ঘেসাঘেসি হইয়া! না থাকে তদ্বিযয় বিশেষ মনোযোগী না হইলে 

ফল ভাল হয় না। বৃক্ষ, লতা ব! গুল মধ্যে উপযুক্ত ফাক থাকা চাই। বৃক্ষ সম্বন্ধে 

যে নিয়ম সাধারণ শম্ক বীঞ্জ বপন সন্বন্ধেও সেই নিয়ম। শশ্ত ঘন সন্গিবিষ হইলে 

উপবুক্ত পরিমাণ শঙ্ত উৎপাদিত হয় না। অনেকের বিশ্বাস-_-“আমাদের পুর্ব পুরুষ- 
গণ এ্রন্জপ ভাবে কৃষিকার্ধ্য করিয়। গিয়াছেন ও সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরাও 

তাহাদের পথান্ুসরণ করিয়। সুফল প্রাপ্ত হইতেছি।” ইহাদের এই ধারণ! ভুল এবং 
ইহাই আমাদের বর্তমান কৃষকগণকে বুঝাইয়৷ দেওয়। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্ঠ। 

মানব দেহ যেমন উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে হৃষ্ট পুষ্ট হয় না, কিন দিন কশ ও 

ছুর্বল হইতে থাকে, সেইরূপ বৃক্ষ সকল ও উপযুক্ত খাদ্য, আলোক বানু অভাবে 

দিন দিন শীর্ণ ও নিঃত্তেজ হইয়া পড়ে, এবং শেষে তাহাদের আর ফলেছিংপাদি ক] শক্তি 

থাকে না । হুর্য্যালোক গাছের পরম হিতকর, রৌদ্র ব। আলোক বন্নুতীত বৃক্ষ সকল 
বাচিতে পারে না। বাগানে বেড়াইতে গিয়। দেখা যায় বে যেখাস্কুন অনেকগুলি 
গাছ খন ঘন হইয়া আছে সেখানে কোন গাছ সেরূপ হৃষ্টপুষ্ট;ও সতেজ নহে, 
গাছগুণি লম্বা ও কৃশ, কেবঙ্গ লম্বাভাবে উর্ধ দিকে বদ্ধিত হইয়াছে.। ইহার অর্থ 
এই যে গাছগুলি ঘন ঘন থাকায় চতুষ্পার্খ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ আলোক বা! 
রৌদ্র ও বাতাস পাইতেছে না। আলোক ও বাতাস পাইবার জন্য কেবল উর্ধাগামী 
হইবার চেষ্টা করিতেছে ; আবার যেখানে গাছ.সকল ফাকা, সেখানে গাছগুলি 

দীর্ঘ হয় না, অনেক শাখ। প্রশাখ! ও পাতায় ভনিয়! বায়। 

সকল দিকে বায়ু ও রৌদ্র লাগে বলিয়া গাছগুলি একটু বাড়িলেই উহাদের শাখ। 

প্রশাখ। ও পাত। বাহিব হয়। এইরূপ উদ্দাহরণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রৌদ্র বা 
আলোক ও বায়ু বৃক্ষের প্রাণ স্বরূপ ও পাতার হবিদ্বর্ণের উৎপাদনের কারণ । পাত! ন৷ 

হইলে গাছ বাচিতে পারে না, যে হেতু পাতায় অধিক পরিমাণে হরিঘর্ণ সঞ্চিত থাকে। 
মোটের পরে যাহাতে বৃক্ষ সকল ঘন ঘন না থাকে ফাকে ফাকে থাকে এবং 

যাহাতে চতুর্দিক হইতে যথেষ্ট আলোক ও বাতাস পায় সর্বতোভাবে তদ্িষর় 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্তমান আমাদের নব্য কষকগণ যাহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ ও 

বৃদ্ধ কষকের পদাসুলরণ করেন তথ্বিবয়ে আমাদের সম্যক যত্নবান হওয়া উচিত। 
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১১শ সংখ্য। ৷ ] সরকারী কৃষি নংবাদ ৩৩৭ 
৬ 

এ সর্ট বি বিসিক সি রি ৬ বালি আালিএটি আট আর্টিস্ট বাশি উঠা তি এস ৭ এ বউ রিল এটি ৩ চস শু রিও গড জজ এ পাটি সত পো হুক সল আ কত স্পা ছি রি লিলি তত ভীত বোলে পিছ ডি পভ ০ লাই পি এ ভি এ এসএসএস 
শা ৮০ নত টি এরা চাস বসি বিরতি 

শট 

সাবরে পানের চাষ 

শ্রীয়ুৎ এস্, কে, দত্ত লিখিত 

সাবরে অবস্থিতি কালে কিয়ৎতুরে বাঞ্জারের একটি পানের বরজ্জ দেখিতে 

গিষাছিশ।ম। পান চাষে লাভ বেণী কারণ পান বাজারে পড়িতে পায় ন। এ দেশে 

ছোট বড় সকলেই আহারের পর পান থাইয়। থাকে এবং অনেকের পান ব্যতীত দিন 

চলে ন1।। পান চাষ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সাধারণে প্রকাশ করিতে বাসন! করি,__ 

যে বরজটি আমি দেখিয়াছিলাম তাহার পরিমাণ ৭ কাঠা মাত্র। বরের 

মাটি বেলে দোয়শাস, ২॥* ফিট অস্তর এক একটি লম্ব। মাদ। কর! হইয়াছে, পুষ্করিণীর 
পাক মাটি আনিয়। এই মাদাটি ৪ কিন্ব। ৬ ইপ উচু করা হইয়াছে, মাদার 
পরিসর এক ফুট মাত্র । 

বরজট চারি দিকে বাশের বেড়ায় ঘেরা, মাথার উপর চাল এবং সমস্ত ঘরটি 
উলু ঘাস দিয়া পাতল! করিয়া ছাওয়।। বরজের মধ্য আলো ও বাতান প্রবেশ 

করিতে পারিবে, মৃদ্ধ হর্মযালোক ও অল্প উত্তাপ প্রবেশ করিবে এরূপ ব্যবস্থা কর]। 

প্রখর আলে। ব। রৌদ্র লাগিলে পানের পাত। জপলিয়। যাইবে। পানের বেশ 

সবুজ সরস পাতাই চর্বনের উপযোগী এবং তাহাই আদরের । এই প্রকারের 
গাছ ঘর ন। কৰিলে বাতাসের সমত। রক্ষ। কর যায় না। অনাবত স্থানে পানের 

গাছ থাকিলে প্রবল বাতাসেও ক্ষতি হয়। বরজের ঘর সাধারণতঃ ৪॥০ কিন্থা 

৫॥০ ফিট উচু হয়। মানুষ তাহার ভিতর দিয়া চলাচল করিতে পারে এমন উ"চু 

কর। হয় । গাছ ঘর গ্রস্তত করিয়। তাহার পর পান বসান হয়। ঘর ৮ হইতে ১০ 

বৎসর টিকে । কিন্তু প্রতি বৎসর মেরামত ও উলু পাণ্টাইয়! ছাওয়ার আবশ্তক হয়। 

তিন ব। ততোধিক বয়সের গাছ ডগ! ছণাটিয়। গরমিতে বপাইলে পান গাছ হয়। 
ডগাটি ১ ফুট লন্ব' এবং তাহাতে ৪ কিন্ব। ৬ট। পত্র গ্রন্থি থাকা চাই। এই গ্রন্থি মুখ 

হইতে নৃতন ফাকড়। বাহির হইবে। ফালন্তন মাসে মাদায় কাত হাবে শোয়াইয়। চার 
মান বিধি। মান্দায় এক ধার হইতে ৪1৫ট1 ডগ! কাট। বসাইয়। আবার ১২ কিনব 

১৬ ইঞ্চ তফাতে আর ৪1৫ ডগাকাট। বসাহয়৷ বাইতে হইবে। এইরূপ হিসাবে ডগ! 

বসাইলে এক বিঘ। জমিতে আবাদ করিবার অন্ত ১৫৭০০ ডগরকাটার প্রয়োজন । 

প্রথমতঃ মাদাতে দ্বিন ৪1৫ বার জল দিয়! কটিংগুলি সজীব রাখিতে হইবে। 
প্রায় -১ মাস. কাল এই প্রকারে জল দিবার পর তবে শিকড় বাছির হইয়া 
ভগাগুলি গব্জাইতে থাকে । অতঃপর গোড়াম় মাটি দিয়! ডগার, নিকটে নিকটে 

বাখারির বেড়! পুতিয়! দিতে হয়। ভঁগ।গুণি লতা ঝুচ সুবিধার জন্ত কুশ 

খাল দিয়া বাখারির চটাব্ক্ষপহিত 5৫ ই অন্তর ঝ্বিয়া দেওয়া হইয়। থাকে। 
৪৩ 
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এই সময় হইতে সপ্তাহে ছুই দ্বি জল দেওয়া হয়। বৃষ্টির স। সময় জল দিবার আবশ্তক 
হয়. নী কিম্বা পৌষ মাসে জল দিবার প্রয়োজন নাই। পৌধমাসে ডগাগুলি 

স্ঈ্রায় ৪ ফিট গজাইয়া উঠে। পান গাছের ২ ফিট পর্য্যন্ত নিচের পাতাগুলি 
বিক্রয়ের জন্য ভাঙ্গিয়। লওয়। হয় এবং পানের লতাগুলি নামাইয়। লইয়া জমিতে 
মাটি চাপা দিয়া পুতিয়া দেওয় হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই লতাগ্চলি পুতিতে মাঝে 
যে ১২ হইতে ১৬ ইঞ্চি ফাক রাখা হইয়াছে তাহ। পানের ডগায় পূর্ণ হইয়। যায় 
এবং মধ্যবর্তী স্থানে বাশের চট পুতিয়৷ দিবার আবশ্তক হয়। গাছ বৎসরে ছুইবার 
নামাইয়। দেওয়। হইয়া থাকে, তাদ্রে একবার এবং ফাল্গুনে দ্বিতীয় বাঝ। 

সার-__পানের জন্ত কেবলমাত্র সরিষার টখলসার ব্যবহার করা হুন্স। এক একটি 
4৫ ফিট লক্বা মাদায় ২ কিন্বা ৩ সের সরিষার টখলের গু'ড়। ছড়ান:হয়। আধাড় 

মাস হইতে আশ্বিন পর্য্যস্ত ৪ মাসে চারিবার খল দেওয়। হয়। ৃ 

আমি যে বরজর্টির কথা বলিতেছি এরূপ একটি বরজের জন্য ছুই জন মহ্থুরের 
 গ্রত্যেক দ্রিনের কার্য আছে, কখন নিড়ান, কখন জল দেওয়া, কথক্ঝ সার ছড়ান, 
পানের লতা বাধা, ডগ! নামাইয়। বসান, বরজের ঘর মেরামত একট ন। একট। 
কার্ধ্য আছেই। 

উৎপন্ন পান-_ প্রত্যেক গাছ হইতে মাপে ছুইবার পাতাভাঙ্গ হয় এবং প্রত্যেক 
বারে ৪ ট] পাত। প্রত্যেক লত। হইতে পাওয়। যায়। এক বৎসরে ১ বিঘায় 
১২ লক্ষ পাত উৎপন্ন হইতে পারে। নূতন বরজ্জ বসাইলে ভাদ্র মাস হইতে পান 
ভাঙ্গা নুরু হইতে পারে। বরজ একবার তৈয়ারি করিয়। লইতে পারিলে ৮১০ 
বৎসর বেশ ভাল অবস্থায় থাকে । 

পানে রোগ ব। পোক।-__-বারুইদের মুখে শুন। গেল যে পানে কোন পোকা? 
লাগিতে বড় দেখ যায না। তবে পানে এক প্রকার কাল চিতি ধরে, এ চিতি ধর! 
স্থান পচিয়। যায়। সময় সময় এত বড় বড় দাগ হয় যে সে পানটি ফেলিয়! দিতে হয়। 

পানের চাষ বারুইদের এক চেটে এবং তাছাদের বিশ্বাস কিম্বা তাহারা 

সাধারণে প্রকাশ করিতে চায় ঘে পান চাষের সমুদ্ধয় তন্ব তাহার! ব্যতীত অন্ত 

ফেহজানে না। তাহারা আর একটা ভয় দেখাইয়া থাকে যে বারুই ব্যতীত 
স্সন্য কেহ পান চাষ করিগে সেসবংশে উৎসন হইবে । বোধ হয় কোন শিক্ষিত 

লোকে তাহাদের এ কথার কর্ণপাত করিবেন না। তাহাদের বৃতিটি অন্ত কেহ ন৷ 
কাড়িয়। লয় সেই ভয়ে তাহার। এরূপ ভয় প্রদর্শন করে মাত্র । | 

বরজগুপি দেবতার নামে উৎসর্দ কর) থাকে । আমি যে বরজ টিবরানা 

তাহ! হুর্গ। দেবীর নান উৎসর্গকত। তাহারা সেইজন্ত দুর্গা অষ্টমীর দিন বরঞ্জে, 
ঝবেশ করে না, একটক্ষ মুদ্রাদিলেও এ ক!জ করিবে মী) একছন এরূপ কর, 

ধরি? 



১১শ সংখ্যা । মা সরকারা ককষি সংবাদ . ৩৩৯ 
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অবশেষে কলের। রোগে প্রাণ হারাইয়াছে, আমার বিশ্বাস পেই স্থানে কগেগ। 
হইতেছিল, বরজে প্রবেশ না৷ করিলেও সে মরিত। 

[ ২৪ পরগণার পানের বরজে চারি দিকে পাকাটি ব। ধঞ্চে কাটর বেড়া দেওয়া 
হয়, মাঝে মাঝে বাশের চটার থু*্টি দেওয়1 হয় মাত্র। এখানে বরজ ৪ ফিটের 
অধিক উ'চু কর! হয় না, লোকে কষ্টে হেট হইয়া ভিতরে যাতায়াত করিতে পারে। 
তাহার। বলে অধিক উচ্চ করিলে পান গাছের ক্ষতি হইবে এবং হাওয়ায় বরজ ভাগ্গিয়। 
যাইবে। এখানকার হাওয়। অপেক্ষাকৃত কিছু প্রবন বলিতে হইবে। উচ্চত! 
বাড়াইলে গাছ খারাপ হইবে কি ন। পরীক্ষ। সাপেক্ষ । এখানে বারুইগণ গছ 
ন।মাইয়! ছুইবার বৎসরে নৃতন পুরাতন সব গাছের গোড়ায় এক বংসরের শুধ পুরা- 
তন পাক মাটি মাদায় দিয়া থাকে । এখানকার বারুইগণ বরঙ্জের ভিতরের কাট।ম 

এড়ো এড়ে। গরাণের সরু কচা পুতিয়। করিয়া লয়। তাহার উপর দিয় লম্ব। 

বাখারির চট! চালাইয়। চালের কাটাম করে। চালেও পাকাটি দেয় এবং উলু ঘাস 
দিয় চারি দিক ছায়। ডগ! বসাইয়। এখানে দ্রিনে ৪৫ বার জল দিবার আবশ্তাক 

হয় না, একবার জলেই যথেষ্ট হয়। পরে সপ্তাহে একবার জল, ছুই তিন মাস পরে 

ছুই মাস অন্তর একবার সেচ দ্বিলেই চলে । এখানে বারুইর। লতা উঠাইবার জন্য 

পাকাটি ব্যবহার করে, পানের ফাকড়1 বাহির হইলে ভগাগুলি নামাইবার সময় 

সেগুলির গোড়ায় মাট দিয়া এক একটি নূতন গাছ করিয়! লয়। এখানকার 
বারুইদেরও একট! অন্ধ বিশ্বাপ আছে। সব কার্য দেবতার নামে উৎসর্গ হওয়। 

কতকট। ভাল। তাহার] বরজে অশুচি কাপড়ে, পা, গা, মুখ না ধুইয়। প্রবেশ করেন! 
ব। কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহার কিন্তু একটু সার্থকতা দেখিতে পাওয় 

যায়, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় ঢ.কিলে পানের বরজে পোকার জীবাণু সঙ্গে 

যাইতে পারে। তাহার এত সাবধান বণিয়। পানের বরজে প্র।য়ই পোক। দেখা যায় ন।। 

লেখক বরজের মাদ।র পরিমাণ দেন নাই। এখানকার মদাগুলি ২ ফিট চওড়া, 

মদার মধ্যের ব্যবধান ১০ ফিট এবং ইচ্ছামত লম্বা কর! হয়। | 

একচেটে ব্যবসা বলির তাহার। রহন্ত কাহাকেও জানিতে দেয় নয কিন্তু জীবন 
সংগ্রামের দিনে এ রহস্য অধিক দিন লুকান থাকিবে ন|। কল্মানুপারে জাতি বিভাগ 
একেবারে খারাপ বল যান্ন না। ইতর ভদ্র সকলেই এককাঞ্জ করিব বলিয় উদ্যোগী 

হইলে কাহারও কিছু হয় না। ভত্রলোকে বারুইগণের বৃত্তি কাড়িয়৷ লইলে রাজাকে 

বারুইগণের অন্নের '্তাবন। ভাবিতে হইবে। কিন্তু স্বচ্ছপের সময় সব যুক্কিই সুযুক্তি, 
যখন, অন্শন ক্রিই দেশ, যখন ঘোরতর জীবন সংগ্রাম চলিতেছে তখন যে সময়োচিত 

কা, করিবে সেই বাচিবে। আমাদের দেশে কম্মরতেদে জাতিতেদ,. তাই এখনও 

-কষরটপক্ষাকত মঙ্গল আছে কিন্ত ইউরোপ আমেরিকায় জটুবন সংগ্রাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ 
পর্মিকধ! একবার তাবিয়। দেখ! উচিত।] কঃ সঃ 
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পুরি 
পি “দু পি ষ্ 

সহ রি ১০ সিটি হত রসি 

তর পারতাম পপি সপ পা তল 
সন পপ তর পপ পর সস দর সপ ৮. ০ এ ০ ৮ শা ৮ শপ শশী ও কপ শপ 

স্পা স্পা পাপা পা পপ তল 

ফাল্গুন, টিনা সাল 
শা ০০০ ১৮--- পাইস .. না ৯ 

শল্য ০০ স্পেশাল রন পতল পপ আপ সস ৯ ০৯ 

হয ফল উৎপাদনে পতঙ্ের কার্য: 

পতঙ্গগণের দ্বার। কি প্রকারে ফল ব1 বীঞঙ্গ উৎপাদনের টিন হইয়া থাকে 
তাহ বুবিতে হইলে ফুলের আকৃতি ও অধয়বের বিধয় একটু জ্ঞান গ্রাক। আবশ্তক । 
ফুলের সাধারণতঃ চারিটি অঙ্গ থাকে । এই অঙ্গুলি ফুলের বস্তেষ্ উপর একটির 

ভিতর আর একটি, থাকে থাকে, গেোলাকারে সজ্জিত থাকে । (ক) বেষ্টন পত্র 
(1) 7700 3৫70415 খে) তাহার ভিতর সুন্দর বর্ণের পাপড়ি 0০7০1৮8701)919]8 

(গ) ই্টামেন (36777091)8) পরাগ কেশর দণ্ড, (17118126)1) ও পরাগ কেশর বিশিষ্ট 

পরাগ কোষ (৯.011)6) এই পরাগ কেশ:রর মধ্যে পরাগ রেণু (1,)119)) থাকে ; (ঘ) 
স্ত্রী স্তবক (1১5016,) ইহার মধ্যে গর্ভকেশর (9501০) ও কেশরাগ্রে কিজন্ক (4080007) 
থাকে। নিয়ে চিত দেখিলে ফুলের অঙ্গগুলি বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে। 

১1১ বেষ্টন পঞ্জে (1১61)915 ) 

২২ পাপড়ি (7৬৮০২) পু 
৩৩ পরাগ কেশর দত্ত ( 11151570186) ) পঃ কোঃ 

পরাগ কোষ (411৮0 ) 

স্ত্রী স্তবক (1১180); গর্ভ কেশর ; 

তাহার কিঞ্জন্ক বা কেশরাগ্র (136112%)) 

স্ত্রী স্তবকের মধ্যে অগ্ডাণু (0৮919) থাকে। 

এই ফুলের টা পরাগপাত ন। হইলে বীজের উৎপতি হয় না। পরাগ, | 

পূর্ণাবস্থা প্রান্ত হইলে পরাগ কেশর ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায এবং তখন পরাগ 

রেগু বাছির হুইয়। পড়ে। চিত্রে পরাগ কোষের মাঝ খানে যে রেখা চি রহিয়াছে, 

 ক্কৌছটি এই রেখায় রেখায় বিছিন্ হয়। এই পরাগ বেগু না হইলে কোন কাশ. 



টানি? সং ংখ্য। | ]. সা উৎপাদনে পতঙ্গের কার্ধ্য ৩৪১ - 
সা জা চি এসি পতপিজপ ও তলা চক কে বনু 

ত্ইবে ন1। পরাগ কোৰ উন্ুক্ত হইবার পুর্ধে যদি ইহা ছি ডিক ৫ ফেল! বার তবে 

ফল ব৷ বীজ উতৎপরই হইবে ন|। 

পুম্পের মধ্যেও স্ত্রী ও পুরুষ আছে। যাহাতে স্ত্রীস্তবক যন্ত্রটি থাকে সেইটি 

স্ত্রী পুষ্প, যাহাতে পুং যন্ত্রটা থাকে সেইটি পুং পুষ্প। ফুলের বিচিত্র বর্ণের পাপড়ি, 
বেষ্টনী উভয় ফুলেই থাকে । কুলের পাপড়ির মধ্যে মধু সকল ফুব্বোই থাকে এবং 
ফুলের গন্ধ থাক্ে। এই গুলিই পতঙ্গগণকে ডাকিয়। আনে । সাধারণতঃ দেখ! 

যায় যে একই ফুলে স্ত্রী ও পুং উভয় যন্ত্র বিদ্যমান। এক্সপ স্থলে স্বপুষ্পের পরাগ 
রেণু গর্ভকেশরে পতিত হইয়া ফল উত্পাদিত হইতে পরে। কিন্তু দেখা গিয়৷ছে 
যে এই প্রকারে উৎপন্ন ফল ব৷ বীঙ্জ ভাল হয় ন। কিন্ব। অকালে শুকাইয়। যায়। 

ভিন্ন ফুল হইতে পরাগ নিষেক হওয়। আবশ্তক। পতঙ্গগণ এই কার্য্যের সহায়। 
উদ্ধাহরণ স্বরূপ আমরা এস্থলে আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ষ ব্রেলোকানাথ 

মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঘেটকুলের কাহিনীটি বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি-_ 

চিত দেখা যাইতেছে যে, (ক) মৌমাছি ফুলের পাপড়ির উপর বসিয়াছে, 

তাহার শৃর্শ ফুলের পরাগ আধারস্পর্শ করিতেছে, (খ) মৌমাছির শৃঙ্গে পরাগ 
কেশর রেণু লাগিয়। গিয়াছে এবং সে শৃঙ্গ দুইটি উচু করিয়! রাখিয়াছে। 

“আমি বলিতেছিলাম যে, উত্তিদ্গণ মৌমাছিদ্দিগকে ডাকিবার নিমিত্ত বামুভরে 
পুষ্পগন্ধ প্রেরণ করিয়া চারিদিক সৌরডে আমোদিত করে। মৌমাছিগণ ফুলের 

গন্ধ পাইয়। সেই দিকে ধাবিত হয়। তাহার পর উজ্ম্বশ্গবর্ণ বিশিষ্ট সুজ্দর ফুলটী 
সম্মুখে দেখিয়! তাহার উপর উপবিষ্ট হয়, মধু পান ও মধু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 

স্কুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিয়দংশ মধু তাহাদের গায়ে লাগি! যায়। 
পরাগ-কেশরের রেণু সেই মধুতে জড়াইয়! যায়; মৌমাছি তাহার পর অন্ত ফুলে 
পাঘন করে। মৌমাছির দেহ হইতে রেণু এই ফুলের গর্ভকেশরে পতিত হয়।ও 



৩৪২ ক্ষক-_ ফাল্গুন, ১৩১৮ [১২শ খণ্ড । 
২৫৬টি ০০ অসি, শপ পা সিল পি অহ অপ সতত ০ আপিল সা ছা অপিিত ৯৩ জল সতত সত সলাত ছল ক এ ৬০৯ সাত ছু ৬ সি তা সি অজ হু জল ছল 

তখন ফল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে। গর্ভকেশরের নিন্ে যে অগ্ডাণু থাকে, 
তাহ! ক্রমে বাঁদ্ধে পরিণত হয়। রেণু সংযোগে ফুলে যখন ফল হয়, তখন আর 
ফুলের পাপড়ি ও পরাগ ক্টেশেরের আবশ্তক হয় না। সেগুলি তখন শুষ্ক হইয়! 
বরিয়। যায়। গর্ভকেশরে রেণু ন! পতিত হইলে, ফুলে ফল হয় না। ফুটস্ত আম 
মুকুলের উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে, লোকে বলে “ফুলের মধু ধুইয়া গেল, 
এবার আর আম হইবে না” মধু যত ধৌত হউক আর না হউক, রেণু ধুইয়া 
যায়। সেজন্ত সে বৎসর আম তাল হয় না। যে কলসীর খেজুর আরব প্রভৃতি 
দেশ হইতে কলিকাতায় আমদানি হয়, ইহার চাষ করিতে গিয়! আরববাসীর। 
কখন কখন বিপনন হয়। খেজুরের এক. গাছে কেবল রেণু বিশিষ্ট ফুগ্লা হয়, আর 
অন্তু গ্রছে কেবল গর্ভকেশর বিশিষ্ট ফুল হয়। পি খেজুরের বীক্ঘ হইতে লোকে 
বড় গাছ করে না। যেমন কলার গোড়া হইতে তেড় বা চাক) বাহির হয়, 
ইহারও সেইরূপ হয়। চার] দেখিয়া বলিতে পার। যায় না যে,?কোন্ চারাটী 
বড় হইয়া! রেণুবিশিষ্ট ফুল প্রসব করিবে, কোন্টি গর্ভকেশরবিশ্নিষ্ট ফুল প্রসব 
করিবে। বল! বাহুল্য যে, যে গাছে খৈঙ্ুর হয় না। বাগানটী তুমি করিলে 
অনেক যত্ন করিয়া, অনেক জল সেচন করিয়া গাছগুলি বড় করিলে, তাহার পর 
বখন স্কুল হইল তখন দেখিলে যে, অধিকাংশ রেণুবিশিষ্ট ফুলের গান্ছ। এক 
আধটী এরূপ গাছ চাই বটে, কিন্তু এত রশাড়। গাছ লইয়া! সেকি করিবে? সুতরাং 
র"ড়া গ/ছগুলিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। অনেক সময় পেঁপের ক্ষেতে এইপ্রকার 
রূড়া পেঁপে গাছ হইয়। ককের সমুদয় পরিশ্রম বিফল করে, সাধ্যান্থুসারে সে স্থানে 
লোকে গর্ভকেশর ফুল বিশিষ্ট গছের চাষ করে। তাহার সঙ্গে একটী কি হইটা 
রূড়া গাছ রাখিয়া দেয়। গর্ভকেশএবিশিষ্ট খেজুর গাছ দুরে থাকিলে, ব্রেণুবিশিষ্ট 
গাছ হইতে ফুল লইয়। সে গাছে বাধিয়া দিতে হয়। তাহ। হইতে রেণু পতিত 
হইলে তবে সে গাছে খেজুর হয়। আমাদের এখানেও মাঝে মাঝে বশাড়া তাল 

গছ আছে। বিলাত প্রভূতি দেশে লোকে এক গাছের রেণু অন্ত গাছে দিয়! 
অনেক ফল ও. ফসলের উন্নতি করিম্াছে। আমেরিকায় একজন সাহেব এই 
উপার অবলম্বন করিয়া অনেক নৃতন সুমিষ্ট ফলের স্যপ্তি করিয়াছেন। গত বৎসর 
আমি একজনকে আম সম্বন্ধে এইরূপ পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু অগাধ 
ধধ্য্য ও নিবীক্ষণ-শৃক্তি ব্যতীত কেহ এরূপ কাধ্যে সফলতা লাত করিতে পারে না। 

থেটকুলের গাছ মুল হুইতে উৎপন্ন হয়; বীন্ব হইতেও হর। শীতকাল গত 
হইলে প্রথমে ইহার একটি পত্র বাহির হয়, তাহার পর আর একটী পত্র বাহির. 
হব, তাহার পর আর একটী পত্র ধাহির হয়। সর্বগুদ্ধ ইহাতে তিন্টী পত্র হয়।. 
গমেই কোবের ভিতর হইক্ষে ফুল*বাহিঝ হম ফুলটী- এক লোহিত পীত - বর্ণের ঘর্থ 

পি এটি হা জি 

সতী: 



১১শ সংখ্যা | ্  ফল উৎপাদনে পতঙ্গের কার্য ৩৪৩ 
চে ৪ শা লো নু এসি চি এস চাস শি ৭৬ পি জলি পিউ জা পাজি জব ওচিছওলি ও ওত এত এসি এস শিস ওশ ওসি এ জি জা ৯০ 

স্বরূপ | জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ( ঘেটকুলের ফুল ফুটিলে ই ইহ হইতে ন্ধ বাহির 

হয়। এত হুর্ণন্ধ বাহির হয় যে, নিকটে বসিতে পার! যায় না। কিন্ত তোমার 

আমার পক্ষে যাহ! হুর্গন্ধ। সকল জীবের পক্ষে তাহ! নহে। মৌমাছিদ্িগকে 
ডাঁকিবার নিমিত্ত ঘেটকুল এরূপ হুর্গন্ধ বাহির করে না। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র 

পতঙ্গ আছে, ঘেটকুলের কাজ তাহাদিগের দ্বার] সম্পাদিত হয়। সে তাহাদ্দিগকেই 

সাদরে আহবান করে। এ পতঙ্গ এত ক্ষুত্র যে, হক্ম সুচের অগ্রভাগে তাহাদের 

স্থান হয় কি ন! সন্দেহ। ইহাখিগকে আমর] এক প্রকার ওন্কি বলি। অনেকে 

একত্র হইয়া হুর্যকিরণে উড়িয়া ইহারা খেল। করিতে ভাল বাসে। . বত ক্ষণ 

সর্য্যকিরণের ভিতর উড়িতে থাকে, ততক্ষণ ইহাদ্দিগকে দেট.তে. পাওয়া যায়, 

না মদের নাম-গন্ধ নাই। মদ অন্বেষণ করিতে করিতে দণ্ড পথে তাহার! নীচে 

নামিতে লাগিল। সেস্থানে সেই অআ!শের ভিতর দিয়া তাহার! ফুলের ভিতর 

প্রবেশ করিল। সে স্থানেও যদ দেখিতে পাইল না। ফুলের ভিতর যে স্থানে 
পরাগকেশর ও গর্ভকেশর আছে, সেই ঘরের ভিত ক্ষুদ্র পতঙগ্গগণ মদের অন্গপন্ধানে 

ঘুরিয়৷ বেড়াইতে লাগিল । রি 
ঘেটকুল কুলের মাঝখানে যে লোহিত-পীতবর্ণের দণ্ড থাকে, তাহাই ইহার 

সাইনবোর্ড । এ দোকানে অন্ঠান্ত ফুলের ন্যায় মিষ্ মধু বিক্রীত হয় না। 

মৌমাছির। মাতাল নহে। সুতরাং তাহারা এ মধু সংগ্রহ করিবার নিমিত 
ঘেটকুল:ফ্লুলের নিকট আগমন করে ন1। 

উপরে ষে ক্ষুদ্র পতঙ্গের কথ! বলিয়াছি, এক দল সেই পতঙ্গ অন্ত এক ঘেটকুল 

ফুলে গিয়াছিল। সেই ফুল হইতে উড়িয়া বামুর উপর টলিতে টলিতে তাহার৷ 

আমাদের এই ঘেটকুল ফুলের সাইনবোর্ড দেখিতে পাইল। আপন। আপনি 

তাহার! বলাবলি করিল,-_ওহে ; এখানে আবার এক মদের দোকান! চল, 

' ছুই এক ঢোক এখানেও খাওয়া যাউক।” নিকটে আসিয় সাইনবোর্ডে অর্থাৎ 

ঘেটকুলফুলের সেই রঞ্জিত দণ্ডে কি লেখা আছে, তাত! পড়িয়া দেখিল। দেখিল 

যে তাহাতে লেখা আছে-_ ১» 

এ স্থানে খ।টি মদ বিরীত হয়। 

ঘেটকুল এক প্রকার ওলের জাতি। সাইন-বোর্ড পাঠ করিয়া! মাতালের 

দল আরও একটু ক্ষ-স্তি করিবার নিমিত ফুলের ভিতর প্রবেশ করিল। | 
অল্সান্ত ফুলের ভ্যায় থে'টকুল ফুলে সবুজ পাপড়ি ও রঞ্জিত পাপড়ি নাই। 

ইহার পরাগকেশর ও গর্ভ-কেশর অন্ঠান্ত ফুলের ভ্তায় নহে। , ইহার ফুলে প্রথম 
একটি কোষ আছে, যাহার তিতর সাইন-বোর্ড স্বরূপ লোহিত-পীত বর্ণের ছও 

্ ঈায়মান, রহিম্নাছে। তাহার নিয়ে অনেক গুলি, হুক্ম শে? বাআশ আছে। * 



৩৪৪ ক্ৃবক--ফাল্ভন, ১৩১৮ ] ঠা খও | 
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ইহাদের উপর দিক্ ঈষৎ পৃথক পৃথক্ ভাবে সংলগ্ন ্ রহিয়াছে, নি মুখ পরস্পরে 
ই ইয়। আছে। তাহার নিয়ে কতকগুলি গোল গোল পদার্থ রহিয়াছে। এ ফুলের 
পরাগ-কেশর দেখিতে এইরূপ। ইহার ভিতর রেণু অছে। পরাগ-কেশর 
পরিপক হইলে ঢাকিয়। যায় ও ইহার ভিতর হইতে রেণু বাহির হয়। সেই রেণু 
গর্ভকেশরে পতিত হইলে তবে ফুলে ফল ও বীজ জনে । সর্ব নিয়ে যে গোলাকার 
পদ্ার্থগুলি রহিয়াছে, তাহাই গর্ভকেশর। এই গর্ভকেশর প্রশ্কটিত হইপ্গে ইহাতে 
পরাগকেশরের রেণু পতিত হইয়৷ ফল জন্মে। কিন্তু শ্থগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া 
ঘে'টকুল নিজের বেণু ইহাতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করে না। অক্ঠ ফুলের রেণু 
আপনি লইবে ও আপনার রেণু অন্ত ফুলে প্রেরণ করিবে, সেই জন্য এই মাতালের 
ঘ্তক মদের লোভ দেখাইয়। সে আহ্বান করিয়াছে। ৃ 

মাতালগণ প্রথম সাইন-বোর্ড স্বরূপ সেই দণ্ডে উপবিষ্ট ই সে স্থানে- 
উপাদেয় সৌরত (আমাদের পক্ষে দুর্গন্ধ) অছে বটে, কিন্ত প্ৎস্তগণ যেমন 
অনায়াসে ঘুনির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে? কিন্তু পুনরায় ব।হির হুইতে 
পারে ন।। ঘেটকুলেব্র এই চক্ষবৃযের ভিতর প্রবেশ করিতে: পার! হায়, 

কিন্তু ইহা হইতে বাহির হইতে পার। বায় না। পতঙ্গ ধর্পিবার নিমিত্ত 
ঘেটকুল মহাশয় এই ফাদ পাতিয়া বাখিয়াছেন। দণ্ডের ন্দিয়ি ও পরাগ 

কেশরের উপরের সেই যে আশগুপির কথ। বলিয়্াছি, তাহাদের উপর 

দ্রিকে ঈবৎ পথ আছে, কিন্তু নীচের দিকে মুখে মুখে যোড়া। পতঙ্গগণ 

উপরের পথ দিয়। আসিয়। নিয় দিকের ছুই পাশ ঠেলিয়৷ অনায়াসে ফুপের ভিতর 

প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু বাহিরে যাইবার সময় সেই আশের 
অগ্রভাগ তাহাদের মুখে ফুটয়! যাইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার। বির 

হইতে পারিল ন।। 

যাহা, হউক, ছুই তিন দিন পরে কুলের গর্ভকেশরগুলি প্রস্ফূটিত হুইল। 

পতঙ্গগণ সেই কারাগারে অনাহারে রাগে ছঃখে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। 

অন্য ঘে'টকুলে ফুল হইতে তাহারা, যে রেণু আনিয়াছিল, এক্ষণে এই ঘে'টকুলের 

প্রন্ষ,টিত গর্ভকেশরে তাহ] লাগিয়৷ গেল। গর্ভকেশরের নিয়দেশে অবস্থিত অতি 

সুক্ব অণ্ডাণুপ্লি তখন ফল ও বীজে পরিণত হইবার নিমিত্ত উন্মুখ হইল। 
গর্ভকেশরের কাজ যখন হইয়া গেল তখন উপরের পরাগকেশরগুলি প্রস্ফ,টিত 

হইল। তাহ! হইতে ঝর্ ঝরু শব্দে এখন বেণু পতিত হইতে লাগিল। পতঙ্গগণ 

সেই ক্লেগুতে কতক পরিমাণে চাপা পড়িল। এই রেণুতেই পতঙ্গগণের 
কআহারীয় ও পানীয় পদার্থ থাকে । যে মধুর কথ? পূর্বে বলিয়াছি, ইছাতেই তেই 
মধু. থাকে । 



১ ১১শ সংখ্যা ৷] ফল উৎপাদনে পতঙ্গের কার্ধ্য ৩৪৫ 
পতঙগদিগের পিঠে রেণু বোঝাই, দিয়া ঘে "কুল মহাশয় এখন ন তাহাবিগকে 

ছাড়িয় দিলেন। উপরের সেই শে"! বা অশাশগুলি এখন তিনি গুটাইয়। লইলেন। 
কতক শুফ হয়! গেল, কতক পাশে সরিয়া পড়িল। বাহিরে ঘাইবার পথ 
পরিফার হইল।. পেট ভরিক্প! মদ খ[ইয়া পিঠের উপক্র রেণু লইয়৷ টলিতে টলিতে 
পতঙ্গগণ বাহির হুইল। বামুতরে অল্পদূর উড়িতে না উড়িতে তাহাদের নেশ। 
কিঘ্ৎ পরিমাণে ছুটিয়া গেল। তখন আর একটী ঘে কুল ফুলের গন্ধ পাইয়।, 
আর একী মদের দোকানের সাইনবোর্ড দেখিয়া, তাহার ভিতর তাহার। প্রবেশ 
করিল। সেম্থানে পুনরায় পৃর্বরূপ ঘটন। হইল ।” 

সুগন্ধী ফুপ হইতে মধু আহরণ কর। প্রাপই মৌমাছিগণের কাধা। এ কার্যে 
তাহার। বিশেষ পারুদশাঁ ( ক) চিত্রে ফেখিতে পাইবেন সুগ্াদ্ধে বহুদূর হইতে আগষ্ট 
হইয়।৷ আপিয়। মধুষক্ষিকা কি প্রকারে ফুলের পাপড়ির উপুর বনিয়াছে এবং 
মধু আহার জন্য ক্রিপে ফুলের তিতর প্রবেশ করিতেছে । (খ) চিত্রে দেখিবেন বে 
মধুমক্ষিকা পরাগরেণু মাথায় মাখিয়! ফিরিয়াছে; মধু লোতে দ্বিতীয় পুশ্পে প্রবেশ 
করিয়া, সে এই গরাগরেণু, গর্ভকেশরের উপর লাগাইয়। দিবে। ফুলগুলি মধু 
মক্ষিকার কাধ্যের স্মবিধার জন্য এরূপ বিচিক্র কৌশলে নির্মিত বে, বোধ হয় যেন 
পঠগ্গের এই কার্য বিধাতার অভিপ্রেত। 

মধু মক্ষিক! নিতান্ত নিংস্বর্থভাবে মধু বা পরাগ আহরণে নিযুক্ত নথে। মধু 
লইতে গেলে তাহাকে এক ফুল হইতে পরাগ মাধিয় অন্য কুলের ভিতর লাগাইয়! 
দিতে হয়। সমস্ত পরাগ কিন্তু তাহার! ফেলিয়া যায়। এই পরাগ রেণু মৌখাছি- 
শিশুগণের খাদ্য। যধু তানারা উদ্নরস্থ করে না, কারণ উদ্ররস্থ হইলেই তাহা 
হজম হইয়। বাইবে। এত মধুই ব1 উদরস্থকি একারে করিবে। মধু আহরণের 
জন্ত তাহাদের একটি ম্বতন্ত্রথলী আছে, ভবিস্ততে আহারের জন্ত তাহার। এ মধু 
মধুচক্রে সঞ্চিত করিয়া! রাখে, যাহা রাখে সমত্ত তাহাদের আবগ্তক হয় না। - 
মান্ুবে তাহার ভাগ লন । 

আমেরিক। ও ইউরোপের এব মতে ফল কিঘা৷ সজী বাগানের 
আশে পাশে কতিপয় সংখ্যক মৌচাক থাক! চাই, তাহারা বলেন “ "০ 13995 88০. 
আত০৫৮৮ স্বভাবতঃ মৌমাছি কোথাও আছে কোথাও নাই, কখন আছে কখন নাই। 
| ককত্রিম মৌচাক করিয়া দিয়] মৌমাছি পুষিয়। তাহার] ফলের বাগানের শ্রীবদ্ধি 
ক রিতেছেন এবং মধু. ও মোম হইতেও অনেক লাত করিতেছেন। আমাদের দেশে 
ফলের-বাগানের এক্ধপ উন্নতি কত দিনে হইবে তাহ। ঠিক বলা যায় না। 
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ভারতে গে। দেবা 

তারতে কৃষিকর্ম ঘারা রত্ন উৎপাদিত হয়। তারতীয় বাঁজশ্বথের বিশিষ্টাংশ 

রুষক্কের নিকট হইতে আদায় হইয়। থাকে । গবাদি পশু কৃষকের প্রধান অবলখথন, 
চাষাদের প্রধান সহায়। সেই গবাদি জন্তগণকে রক্ষা করিবার বিশেষ যত্র ও চেষ্টার 

আবঞ্তক। অনেকে শুনিয়া সুখী হইবেন যে, প্রীমৎ কে এস, যশ ওয়ল। মহোদয়ের 

প্রফত্রেঃ ইংজগ্ডে “ভারতীয় গোরক্ষিণী” সতা নামে একটা সত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
উক্ত সত? গ্রেট ব্রিটেনবাসীদ্দিগকে বুঝাইতে চান যে, ভাক্পতীয় কৃষির 

উন্নতি হইলে গ্রেট ব্রিটেনের তাহ।তে লাভ আছে। ক্বিজ্ীত ভারতীয় 

অনেক দ্রব্যের উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। বিশেষত: ভারতীয় 
খাট এবং তুল! শ্রমশিল্নেব প্রাণ হইয়। উঠিয়াছে। যশওয়ালা, সমগ্র প্রতিষ্ঠিত 

ব্যক্তিগণকে উক্ত সভার সভা হইতে আমন্ত্রণ করিতেছেন। সকলে মিলির। 

ষাহাতে তারতের গোধন রক্ষার উপার করিতে পারেন এই মহৎ উদ্দেশেই এই 

সভা সংস্থাপিত-_-আমরা অতঃপর দেখাইতে চেষ্টা করিব যেভাক্নতে গোকুলের 
কি নর্ম্যাদ! ছিল এবং হিন্দমাত্রেই এখনও গোসেবার জন্স কত ব্যন্ত।. 

আবহমান কাল হইতে তারতবর্ধে গো সেবা মাতৃ সেবার স্টার পুণ্য কার্ধ্য মধ্যে 
পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা গে! সেব। পরাস্ধুখ হুইয়। 
শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল হারাইয়। নরাকারে পশুতে পরিণত হইতে 
বসিয়াছি, আধ্যদের গরুর সহিত নিত্য নৈমিত্তিক কতরূপ সম্বদ্ধ ছিল তাহার ইয়ত। 

নাই। বর্ষ আরম্ভ করিতে হইলে ভগবতী বোধে গে! পুজা! করিতে হয়, এ কারণ 

টবশাথ মাসের প্রথম দিনে হিন্দুগণ পরম উৎসাহের সহিত গৌ-ভগবতী পুজ। 

করিক্স। থাকেন। কুমারীগণ এবং সধব1 মেয়ের] সম্পূর্ণ বৈশাখ মাস গো পাদপদ্প 
পুজা! করতঃ পঞ্গ্রাস সবুজ ঘাস (তাঞ্জাঘাস ) আহার দিয়! পৌোকুল ব্রত করিয়। 

থাকেন। এই ব্রত সমণ্ড হইলে গাভীর খুর ও শৃঙ্গ স্ুবর্ণে মণ্ডিত করিয়া দেওয়। 

হইত। বর্তমানে খুতান্তে স্বর্ণ নির্মিত খুরও শৃঙ্গ পুরোহিতকে প্রদান করা হয়। 

পুরাকালে আর্ধ্যকন্থাগণ গোছুগ্ধ দোহন করিতেন বলির! অদ্যাবধি দুহিত৷ নামে 

অভিহিতা হইয়া থাকেন। কুমারীগণ গোসেবা ও ছুগ্ধ দোহন করিতে করিতে 

বিধাহ্খৌোগ্যা হইলে (জ্যোতিষ মতে গুভ যোগ ন! মিলিলেও ) গোধুলী লগে 
বরপাজে' অর্পিত হইতেন। অগ্ভাববধিও গোধুলী লগ্নে বিবাহ হুইয়। থাকে %. 

বকন্ত গোধূলী কাহাকে বলে হয়ত অনেকে তাহ অবগত নছেন। বৎকালে গোর্ঠ- 
শ্রত্যাগত অসংখ্য খেছ্গণ *হাম্বারবে, উর্ধ পুজ্ছ হইয়। ছুটিতে থাকে তৎকালে, 
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ভাহান্দের খুরোখিত ধৃলীরাশি ছার! অন্ত পমনোনুখ সুর্যের কিরণ জাল আবন্ত 
হুইয়] চতুরদিক পাশ্ুবর্ণ দেখায় ; লেই লমন্বকে গোধুলী বলে। গো-সেবা পরার়ণ। 

ছুহিতার পোধৃণী লঞ্গে বিবাহ হইলেই গরুর সহিভ তাথার সম্বন্ধ ছিন্ন হইল 
না। বয্বোপ্রাপ্ডে, গর্ভধান বিনে (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের 
প্রথম দিনে) দ্বিতীয় সংস্কার প্রধান্ষারী স্ত্রীকে পঞ্চগব্য ( গোনয়, গোমুত্র, 
দধি, চুগ্ধ ও দ্বৃত) সেবন করাইয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়। আর্ক 
বলেন পঞ্চব্য জরামুস্থ হুষ্ট কীট ধ্বংস করিয়া! বীর্ধ্য ধারিণী শক্তি দান করে। 
গাভীর পঞ্চপব্য, জননীর গর্ভ ধারিনী শক্তি দান রত আমাবের জন্মের সহাঁয়ত। 
করে ; এবং ভূমিষ্ঠ কাল হইতে আনীবন গাতীন্তন্ঠ পীযুব পানে আমর! জীবিস্ত 

থাকিতে পাবি বলিয়। গাভীকে শান্তর কারে | পঞ্চ মাতাবরু মধ্যে স্থান দিয়াছেন। 

অমর এমনি অক্কৃতী সন্তান ধে গাভী মাতার সেবায় পরাজ্মুখ হইয়! (স্বদেশ ) 
জন্াভূমি রূপ মাতৃ সেবায় অগ্রসর হইতে ইচ্ছক। গোমাতৃ্ সেবায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে 
শবে মাত লেবায় অধিকার জন্মে; তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে সাকার বাদী 

হিন্দুর পুর্ণাবতার শ্রীক্রীক্চ লোক শিক্ষার্ধে বাল্যজীবন শ্রীধাম বন্দাবনে গোচাবণ 

করিয়াছিলেন। খন ব্রজবাপী গোসেবায় শিক্ষিত হইল, তখন টব 

শিরোমণি অক্রুর আসিয়া নিবেদন করিগেন প্রতো, আপনি গোলেবার রত কিন্তু 
আপনার মাতা কংশ কারাগরে শৃঙ্ঘলিতা ও গ্রপীড়িতা ; বলদেব ক্রোধে অধীর 

হইয়1 বলিলেন, ভাই, তুমি এতদিন এ কথ। কেন বল নাই? উত্তরে পুর্ণব্রন্ধ শ্রী 

বলিলেন (লোকশিক্ষার্থে) চিত্ত শুদ্ধ না৷ হইলে মাতৃসেবায় অধিকার জন্মে না, 

গোসেবাক্ষ আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে এখন আমর মাতৃসেব। করিব। আমর! 

গোসেবা দ্বার] চিত্ত শুদ্ধি লাভ না করিলে, জন্মভূখির সেবায়, মাতৃপেবার, কখনই 

সক্ষম হইব না। 
কোন পতিপুতব্রবতী রমণীর মতুযু হইলে তাহার অক্ষয় স্বর্গ কামনায় চন্দ্রধেনু 

শ্রাদ্ধ করিতে হয়, সবৎস গাভী উৎসর্ণ করিয়া! তাহার রক্ষাণাবেক্ষণ করিতে হয়; 
সেই গাভী ৰাধিবার কাষ্ঠের নাম যুগ কাষ্ঠ; আমর! বর্তষানে বৃষোৎসর্গ কর্চি। 

কিন্ত সে বুধের কোন সংবাদ রাখি না, সে বৃষ হয়ার মিউনির্সপালিটির ময়লার 

গাড়ি টানিয়। পিতৃপুরুষের স্বর্ন কামনার সহায়তা করিতেছে। 

_ কোন পুণ্য কার্ষ্য ব। শুভ বাত্রায়.মঙ্গল কানন! হেতু যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, 

তাহাকে ধাআ। মঙ্গল বলে। এ মন্ত্রেও ধেন্গু বৎস! প্রযুক্ত। অর্থাৎ বৎসহুস্তা গাতী 

ধর্শন অভাবে পাঠ ও শ্রবণ করিলেও কার্ধ্য সিদ্ধ হয়। এহন্ম্র' জন্ম হইতে মরণ 

শর্ধযত্ত গরুর সহিত অনবচ্ছিন্ন সন্বন্ধ রহিয়াছে । জন্মে (গর্ভধানে) পঞ্চগরবঞ্ঠ 

বিবাহে গোধূলী, যারা লবৎস হেস্ছ দর্শন, ব্রতে গোকুপ, শ্রান্ধে চন্্রধেন্থ ও বৃযোৎষর্ণ 
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মরণে ছড়া, ঝাটি ও গোময় লেপন ॥ এই ধেছু রক্ষা হিন্দু ধু ধর্মের  মপমন্ | পাধারণে | 

দেখিতে পাই, ন্বেচ্ছাচারী কার্তবীর্যযার্জুন শার্ধ্য খবির আশ্রমস্থ ধেনুর প্লোতে লোভী 
হওয়ায় পরশুরাম ধেনু রক্ষার্থে যেন অবভার রূপে ধরায় অবতীর্ণ হন? তাহার 

কান্তি কাহিনী রামায়ণে বণিত আছে। 
..“ স্কষি কার্যে ও জীবন ধারণে গরুর প্রয়োঞ্জনীয়ত। কিছু কম নহে, যখনই ধবিগণ 

মানবের আহারার্থে পঞ্চ শশ্ক আবিষ্কার করিয়! সমাজে চাষের ব্যবস্থা! কৰিয়াছিলেন? 

তখনই গোমেধ বজ্ঞ নিষিদ্ধ বলিয়। প্রচারিত হুইল, কৃষি কার্ধ্যে গরুই প্রধান সহায়, 

চাষ করিতে গরু আবশ্তক, ক্ষেত্রে সার দিতে গোষয় প্রধান উপাদান, গোমৃত্র 
ক্ষেত্রের পোকা নাশক ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে, প্রোময় শুড়াবন্থয় ঘুঁটে রূপে 

কদাঁযাদের জালানি কাঠের সহায়তা করে. মাতৃস্তন্ত পানে আমক্প। কেবলমাত্র 

বাল্যকালে কয়েক মাস জীবিত থাকি, কিন্তু আমরা মাতৃরূপিণী গাতীষ পীযুষ পানে 

চিরকাল ভীবিত থাকিতে পারি ্ 
“গরু যে কেবল জীবিতাবস্থার় আমাদের মঙ্গল সাধন করে তা নয়__ইহার। 

মৃত্যুর পরেও আমাদের অনেক উপকার করিয়। থাকে ; ইহার চট্রশ্ন জুতা, হাড়ে- 
চুপ, ছুরির ঝাট ইত্যাদি প্রস্তত হয় এবং হাড়-সার জমির মুল্যবান সাক । 

সভ্জাি 

ভতাম।কে পোক। জনৈক পত্র প্রেরক কুচবেহার হইতে লিখিতেছেন 
যে এক প্রকার পোকাতে প্রায় ছুই ইঞ্চি লম্বা তামাক গাছ খাইয়। নষ্ট করিতেছে, 
চাষাগণ তাহার কে)ন প্রতিকার করিতে পারিতেছে না। আমর] তাহাদিগকে 
পেডক। ধরিয়। সরকারী কাটতন্ববিদের নিকট পাঠাইতে পরামর্শ দিই। তাহার 
ঠিকান।--কীটতন্বাবদ্, ইম্পিরিয়াল বিসংচ্চ ইনৃষ্টি টিউট, পুব।__( বেঙ্গল )। 

পিচকারি-লপিতলের পিচকারির ব্যবহার জানিতে চান__ইহা ব্যবহার 
করা অতি সহঞ্জ। . ৭২ কিম্বা ৮২ট্বক। দামের পিচৰারি দ্বারা ১০০ ফিট দুরে জল 
নিক্ষেপ করা যায়।, পিচকারি, জ্ঃঢুজ খোলা যায়। খুলিয়। তিতরের সুতা জড়ান 
ভ'টিতে একটু তৈল জাগাইয়৷ লইলে পিচকারি ক্র! জঙল ছুড়িতে কোন কষ্টই 
হয় না। দুই মুখু স্তয়ান্স। এক প্রকার পিচকারি আছেঃ একটি মুখ একট] জলের 
বাল্তিতে ৮ ৮০ জল ছোড়। যায়, এই শিচকারি গুপি আরও ভাল, দম 
সত্ব “কিন্ব।: ৯২ টাক ছুই শত ফিট বা তাহার অধিক দুরে জল-চালান বায়। বড় 
গাছ ধুইবার টি রোদ, ছোড়ার পক্ষে বড় উগহয্কাগী।. ন্ট্রী; খাল, বিল ব 

: পুফরিবী হইতে. জল তুলিতে হইলে সিউনি সর্বাঁপেক্ষ। ভাল। কম খরচে ক্]!ুজ হয় 
; ক্ষেত তিন কিনা চাবি হাছান বিঘা এটি না হইলে পম্গ প্রস্থৃতির * আনন 
করা বিধেয নহে। 773 ঈ চি রি 

24575582 শা জা শক্চ এছ ০৮ শসি ত ৪ জি শে শ্রী এ এলজি ন্চ পক্চ ৪৯০ 5 শী জিতে অর ছি ঠ লা ও লিন 



১১শ সংখ্যা ।] সরকারী কার্ষ্যে ছাত্র নিয়োগ ৩৪৯ 
সর লে বিএ উল বি লে সদ হও 34 25522 পা জি ১ পি এটি শষ এটি পেস্ট পাস 

সরকারী কাধে কৃষি কলেজ উতীর্ণ ছাত্র নিয়োগ- বোম্বাই 
ক্লাষং-কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রের কাঙ্জে লাগিতেছেন। দেখিতেছি, বোম্বাই 
গবর্ণমেন্টের কষি-বিভাগে ৯ জন এবং খাজ্জানা-বিভাগে ৫ জন নিযুক্ত হইয়াছেন । 
বাজশ্ববিভাগে কধষিবিৎ লোক্কের উপযোগিতা আছে । বরদ! রাগে ২ জনের কর্ম 
হইয়াছে । আর দুইটি দেণীয় রাজ্যে চারিজন নিযুক্ত শইয়াছেন। পুর্ব 
আসামের কবি-বিভাগে ৩ জন আমিতেছেন। বঙ্গের কাধ-বিতাগে ১ জন আনাত 
হইয়াছেন। মধ্য প্রদেশের শিল্প বিভাগে একজন নিযুক্ত হইয়াছেন। যিউনি-. 
সিপাল কার্যে ১ জন এবং ব্যক্তিবিশেষের রুখিকাধ্যে ১ জন নিযুক্ত হইয়াছেন। 

রাজকুমারের রুষি অনুরাগ-_আমর] অতীব আনন্দ সহকারে প্রকাশ 
করিতেছি যে, মঘমনসিংহ বামগোপাল পুরের খ্যাতনামা রাজ বাহাছরের 
সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার নগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বর্তমান 
সময়ে এক জন আদর্শ ওদ্যানিক মধেঃ পরিগণিত হুইয়াছেন। বিশেষতঃ 
তিনি নানাবিধ উত্ভিদ হইতে হ্ক্ম সুজা বহিফরণ পরীক্ষা! বিষয়েও সমধিক 
পারদশা। তিনি নানা প্রক্কার উত্তিদ্জাত হ্যন্রার্দি পরীক্ষা করতঃ বিতিন 
স্থানের প্রদর্শনী সমূহে প্রেরণ করিয়! অনেকগুপি স্বর্ণ ও পৌপ্য পদক এবং 
সম্মানহুচক নিদর্শনলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ যদি আমাদের দেশের অন্যান্য 
সন্ত্রাস্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ তাহার দুষ্টাস্তান্থযায়ী এ ক্ষেত্রে সামন্ত মনঃসংযেগ করিতেন 
তাহ। হইলে আমাদের দেশের কৃষিবিদ্যার তার্শ অধঃপতন ঘটিত না। উদ্ভ 
কুমার মহোদয় সর্বত্রই এ বিষয়ের বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। দেশের ও দশের 
কল্যাণ হেতু তাহাকে এই কার্ষ্যে ব্রতী দোখয়। সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাহার গুণানুবাদ 
করিতেছেন। তিনি যে যে বিভিন্ন প্রদর্শনী হইতে বিভিন্ন রকমের পর্কাদি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন. নিয়ে তাহার এক তালিক। সাধারণের অবগতির জন্ প্রদত্ত হইল। তিনি 
তারতায় রুষি সামতির সহিত সংশ্র? রাখেন এবং তাহার এক জন বিশিষ্ট সত্য । 
স্বর্ন মেডেল- ধুবড়ি ও ময়মনসিং সারন্বত প্রদর্শনীতে প্রাপ্ত। 

রৌপ্য মেডেল-_বেনজিটয়! প্রদর্শনী (মুর্শিদাবাদ ) ময়মনপিংহ, হুগলী, .প্রদর্শনী 
( চুচুড়। ) খুলন। প্রদর্শনী__ফগ্দিপুর | 

সাটিফকেট ১ম শ্রেনীর-_বেন্জিটিয়। প্রদর্শনী, (মুর্শিদাবাদ) ময়মনসিংহ, সারম্বত 
প্রদর্শনী, হুগলী প্রদর্শনী (.চুচুড়া ) খুলন। প্রদর্শশী। 

কৃষিতত্ববিদৃ জীবুক্ত প্রবোখিচন্দ্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থীবলী | +. 
5:১1 ক্বিক্ষেত্র (৯দও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় সংস্করণ, (২) সবজীবাগ ॥০ 
(৩) ফলক ॥১ €).. মালঞ্চ ১২ (৫) 176500159 01) 11118 ১৯২ (৬) 17১0$869০ 

(081557519০3) পশ্তত্বী 1 (৮) আযুর্ধেদীয় চা ।ঞ (৯) গোলাপ-বাড়ী ৪৭ 

৫৯০) মুতিকাতৰ ৯২,৫১৯) কার্পাস -কখ। ॥*, ০১২) উত্তিদূজীবন ।*-য্তস্। 

শগুস্তক িঃ পিঃ তে পাঠাই।  পক্কষ+” আকিসে পায় যায়। 



৩৫০ কলষক-_ ফীল্তন, ১৩১৮ [১২শখণড। 
পিপিপি পিসি ০০০০০ ১১০ 

উরস নন সই ইস্্সবলনহ 

সার-নং গর 

“হরিতকীর উপকারিতা" 
প্রীগুরুচরণ রক্ষিত শিখিত, 

+» কোন ফোন স্থানে হপ্সিতকী শহরড়া” নামে পরিচিত, চিকিৎস! শান্তর মতে 
সইহা সর্ব রোগ নিবারক অমৃত” বলিয়। কথিষ্ হইয়! থাকে । হরিতকীর মাত্র! 
39 সেবনের তারতম্য যাবতীয় রোগ নিঃসন্দেহ রূপে আরোগ্য হইতে পারে, অধুনা 
হবিতকী সাধারণের নিকট তাচ্ছিল্লের বস্ত হইলেও এবং আধুনিক চিকিৎসকগণ 

 হুরিতকীকে জতি তুচ্ছ বনের ফল মাত্র বলিয়। উপেক্ষা করিলেও, আলীর] প্রাচীন 
এপআর্বা, চিিৎস। শাস্ত্র আমুর্ধেদ হইতে সংগ্রহ করিয়। ইহার কতিপয় গুণাবলী নিয়ে 
" লিপীবদ্ধ করিলাম, ইছার তুল্য সর্বরোগদ্ধ মহৌষধ আর দ্বিতীন্ক না হরিতকা 

প্রকার ভেদে সগ্তপ্রকার হয়। 
“বিজয় রোহিণীশ্চৈব পুতন অমৃতা তথ] । 
অভয় জীবস্তী শ্চৈব চেতকীর সপ্ত সংযোগ ॥ 
এতে সপ্তাতিধায়েন হরিতক্য প্রকীর্তি তা ॥” 

'বিজয়া-_অঙাবুর স্যার বৃস্ত বিশিষ্ট, গুণে অন্ঠান্ত প্রকার হইতে ইহ প্রধান, 
সর্ধরোগেই দেওয়া যায় এবং সহজে পাওয়। যায়। 

রোহিনী__বৃস্ত গোলাকার, ক্ষত রোগের প্রধান ওষধ। 
 পৃতনা-_অল্প ত্বক বিশিষ্ট, লেপনে শরীরের যন্ত্রণা, ফুগা, ক্ষত, বেদম! নষ্ট হয়, 

ইহ! সিন্ধু দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
অমুতা-_স্থুগ ত্বক বিশিষ্ট, বিরেচক: বৃন্দাবনে পাওয়। যায় । 
অভয়া__পঞ্চ শির বিশিষ্ট, চক্ষু রোগের মহৌষধ, বিষ চিকিৎসায় ক্ষণিঞ্জ ও 

দেহজ-বিষ নষ্ট হয়, চম্পা এদেশে পাওয়। যায় । 
জীবস্তী-_বর্ণ শ্বর্ণ স্ুরূপ, অজীর্ণ, উদ্রাময় রোগের ওষধ, সৌরাষ্ দেশে 

পাওয়া যায়। 
চেতকী-_ক্রিশির বিশিষ্ট, সর্বরোগে মাত্র! ও অন্পান তারতম্য দেওয়া 

ধায়। হিমালক্ প্রদেশে ইহা! প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
মধু..যেমন সব্ব রোগেই . প্রায় ব্যবহৃত হয়, হরিতকীও তদ্রুপ মধুর স্টায় 

যোগ বাহী গুণ বিশিষ্ট, ইহা গ্রত্যেক ওধধে অন্ুপান রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
হরিতকী সেবনে আহার জাত সর্বাপ্রকার পীড়ানাশ হয়, চর্বণ করিয়! সেবন 

করিলে অগ্নির বৃদ্ধি হয় এব-পেষণ. করিঝ্ত1। উদরন্থ করিলে মল শুদ্ধি হয়। 
বলহীন, রুগ্ন, কৃশ, উপবালী ও পথশ্রাস্ত এবুং পিত্তাধিক্যে হরিতকী ব্যবহার 

নিষিদ্ধ, গর্ভবতী আীর পক্ষেও ছি তকী সেবন এনবিদ্ধঃ এততিন্ন সর্বপ্রকার রোগে 
সর্ধধাবস্থায় সব্ংতোভাবে হরিতকাঁ সেবন মি হাতে অনিষ্টের দির আশঙ্কা! 

রর নাই শানে আছে ১২ ৪ ৃ 
্ “কদাচিৎ কৃপ্য।তি মাতা ঝে। ঘরুছথ! হরিতকী | 

.মাতেব ভক্ষরে দ্যোহি হিত্বকারী- হরিতক্কী।” 

পর জি উস এন, ৬৪ কিউ রন 



১১ম সংখ্যা। এ ্ সার-সংগ্রহ : ৩৫১ 
খর বটি ৬ এটি সি শত এসি এসি রশ এ, এ পনি ॥ 

মাতাও বরং কু হুইঞ্েপারেনসু কিন্তু হরিতকী উদরস্থ হইয়া | কখনই অনি 
করে না। অপিচ মাতার ন্যায় সর্বদা! থিতকারী হইয়! থাকে । 

ভাজা হরিতকী সর্ধর্োব"বিনাশক। খতু ভেদে সমানুপান সহিত হরিতকা 
সেবন করিলে মানব দেব গেছ তুলা কান্তি বিশিষ্ট এবং নীরোগী হইতে পারেন। 
গ্রীষ্মে গুড়, বর্ধায় সৈন্ধব লবণ; শরতে শকরা, হেমন্তে শুট, শীতে পিপুল, বসস্তে 
মধু. অন্ুগ্রান রূপে ব্যবহার কাঁরিহল কোন প্রকার ব্যাধি তাহাকে আর স্পর্শ করিতে 
পারে না, এইঞ্জন্তই হরিতকী “অমৃত” বলিয়! চিকিৎস! শাস্ত্রে বর্ধিত হইয়াছে । এ 

অতি অল্প মাত্র পরিশ্রমে হরিতক্ী হইতে একপ্রকার নির্ধ্যাস নির্গত করা 
যাইতে পারে, সেই নির্য্যাস অন্পান ভেদে ব্যবহার করাইলে, কেবল মাত্র হুরিতকী; 
দ্বারা যাবতীয় রোগ হইতে আরোগ্য লাত কর। ঘাইতে পারে । উপাত্নটী এই $-" 

কতকগুলি হরিতকী বৃক্ষ হইতে সদ্য ছিন্ন করিয়া! একটী পরিষ্কার মৃৎপাত্রে 
রাখিয়৷ তাহার গল৷ পর্য্যস্ত জল দ্বার পুর্ণ করিতে হইবে, এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ” 
শর্কর। ও লবণ নিক্ষেপ করিয়া হাড়ির মুখ সরা দ্বার! উত্তমরূপে আবদ্ধ করিতে 
হইবে । পরিমাণ যথ।$-_-হরিতকী একসেবর, জল তিন সের, লবণ এক পোয়া, 
চিনি অদ্ধ সের । ময়দার কাই প্রস্তত করিয়৷ সর। ও ইাড়ির ছিদ্র সমুদায় উত্তমরূপে 
এমনভাবে বদ্ধ করিতে হইবে যে, কোন মতে হাড়ির মধ্যস্থিত ধুম উপরে উঠিতে 
পারে না। এইরূপে হ্াড়ির মুখ বন্ধ করিয়। উত্তাঁপ দিতে থাকিবে, ইাড়ির মধ্যদেশ 
জতি সন্তর্পণে ভেদ করিয়৷ একটা গোলাকার ছিদ্র ও ছিদ্র মুখে একটী বক্রনল 
প্রবেশ করাইয়! সেই নলের নিয়ে একটী কাচের পরিষ্কার গ্ল্যাস রািয় দিবে, 
উত্তাপে ক্রমে ক্রযে সেই নল বহিয়! বিন্দু বিন্দু ঘর্ম সেই পাত্রে পতিত হইতে 
থাকিবে। ইহাকেই "হরিতকী নির্ম্যাস” কহে, এই নির্য্যাসের পরিমাণের সিকি 
ভাগ স্পিরিট একত্রে মিশ্রিত করিলে বহুকাল রাখ যায়। এক্ষণে কোন্ কোন্ 
অন্ুপান সহ যোগে ব্যবহার করিলে কি কি পীড়া আরোগ্য হয় তাহার ছুই চারিটী 
নিয়ে বিবৃত হইল 

১। এক ছটাক কাচা জলে পাচ হইতে দশ ফৌট। নির্য্যাপ মিশ্রিত করিয়। 
সেবন করিলে সর্বপ্রকার উদ্ররের পীড়া আরোগ্য হয়, আব্]ুর এতদ্বারা কোষ্টরদ্ধ ও 
নিরাক্কত হইয়। থাকে । 

২। তুলসীরস ও বিষ্বপত্র রস সহ যোগে সেবন করিলে বহমুজ। রক্তপ্রত্রাব, 
প্রদ্র, ও মেহ আরোগ্য হয়। 

৩। গন্ধক চুর্ণ সহ যোগ ব্যবহারে এক সপ্তাহ মধ্যে সর্ধ প্রকার, উপদংশ 
ভাল হয়। 

৪। এই নির্ধ্যাস-ব্যবহারে শরীর সুদ ও রুক্ত পরিষ্কার করে। 

 এতত্তিন্ন আরও অনেকগুণ আছে, 'এতাণিক' গুণ সম্পন্ন বস্ত বঙ্গবাসীর গুহে গৃহে 
থাকা আবশ্তক ও সর্বক্ষণ ব্যবহার কয়] কর্ভব্য। হিন্দু বিধবা ও যাহার! সাহস 
করিয়া কবিরাজের ওঘধও সেবন কঙ্জিতে প্রসুত হেন, তাহাদিগের সম্মুখে সদ্য 
এই ওষধ প্রস্ততত্করির। ব্যব্হারক্লুতাপ যাইতে পারে, নূতন প্রন্তত বরিপ্না এক 
মাসের মধ্যে সেবন করিলে স্পিন দিতেই হয় না। 

শনি 

পপ 



৩৫২... ক্কষক- ফাল্গুন, ১৩১৮. [১২শ খওড। 
আনা আজ বটে গর ব্রটি ওর খুটি চি খাটি ওটি ছি উজার জী টি সনে সা ডি সপ খর বি ্ জি -০০০িএাটিিিলিিিটিিশিি 

শখ. 4 

বাগানের মাসিক 'কাফা। 

চৈএ হ্বাস।, 
সী বাগান।-_-উচ্ছে, বিঙ্গে, করলা, শসা, - আর 

চাষের এই সময় । ফাল্তন ম।সের জল পড়িলেক্ ত্র সীল" সজী চাষের জন্ঠ ক্ষেত্র 
চল্রস্তত করিতে হয়। তরমুধ্, খরমুগ্জ গ্রন্থৃতির চীব্ ক বন 

ঝাল হক্ধদ সেই গুলিতে জল সেচন এখন-একটী ৫ কুধ্য । টে ডু ও :ক্ষোয়াস 
বাঁঞ্জ এই সমম্ম বপন করিতে হয়। ভূট্র। দান! মাঁসের : শব, করিয়া বসাহিলে ভাল 
হয় । গবাদি পশুর খাস্তের জন্য অনেক "সময় গাঞ্জর্-"সতগ্তবীটের চাবপুঁকর। হইয়! 
থাচক। শেগুলি ফাল্যনের শেষেই তুলিসা, মাচানেরু সির বাণি জিলা তবিয্মের 
জন্ত রাখিয়া! দিতে হইবে। ফাল্তনে এর কার্ধ্য শেষ করিতে না পারিলে ষ্চত্র মাসের 
প্রথমেই উত্ত কাধ্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্তক আস্ব €বগ্ুনের বীর্ধ এই সময় 
বগন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি বন্যার, জন্ত ইতিপুর্ধে ঈঁবুন বাজ 
বুমিয়া থাকে । 

ক্কবিক্ষেত্র । এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চা দিতে হইবে ঞ্ঞবং আউশ 
খানের ক্ষেত্রে সার ও বাণ ঝাড়ে, কল। গাছে ও কোন কোন ফল গছ এই সময় 
পাকমাটী ও সার দিতে হয়। এখানে বাশের পাইট সন্বন্গে একটী 'প্রবাদবাক্য 
লোককে স্মরণ কতাইয়। দ্বেওয়! কর্তব্য। "ফান্ধনে আগুন, চৈত্রে মাটী,বাশ রেখে 
বাশের পিতামহুকে কাি।” বাশের পতিত পাতায় ফ'ন্তন মাসে আগুন দিতে 
হিঃ, চে মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাক। বশ না| হইলে কাটিতে নাই। 

“" খই মাসেই ধকে, পাট, অরহর, আউশ ধান বুনিতে হয়।-_-চৈত্রের শেষে ও 
বৈশাখ মাসের প্রথমে তুল! বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোল 
শেষ হইয়াছে। কি্্তি নাবী ফলল হইলে এবং বৎসরের শেব পর্যযস্ত শীত থাকিলে 

প্রাস পধ্যস্ত জু রুক্ষ, ইতে পারে |,” ৭ 
: ফুলের বাগান ।-_ বলাতা গ্রন্থি ফুলের মরনুম শেন হইয়া আসিল। শীতেরও 

গেহহহ্স গোলাপের তুমে রুমির) আসিতেছে চ এন বেল, মলি, জুই 
ফুটিতেছে। এইট্লের-ক্ষেরে৫টঘে জল সেচনের বিপেধ বত্দে(বস্ত করা আবশ্তক। 
সী প্রধান গ্লর্বতয শ্রারুশে দুয়া নেট) ক্য।ভিটাক উরি জা্টারসম, ক্রস প্রভৃতি 
সুলবীদ এই সমক্প বপনহ.কর। উরে । পার্বত্য পুদে্শ উই সময় সালগম, গাঞ্জর, 
আলকপি প্রভৃতি বুঁজ বরুন কর! হইতেছেলমাকু: রসুত্হইতেছে ূ | 

ফলের বাগান ।--ফলেক থাগ্নজজে জর এমা হ)তএখন অন্ত কোন বিশেষ 
কার্য নাই। জলদি 1৯ যাছা টি ৮ তিক বিঃ সেই লিচু গাছে জাল... 
দ্বার] তি্িতে হইবে। দিতে. এ ্ রি মি 

স্প 

১. কউ আটে ও টা 

৮ মা 
গাল ঈযুক্ত জি সির বসু, এম, দি. 

লি রণ রক অব 
স্কধ্ক অফিস! ). 



 ভৃষ্ণার্ডের নিকট সুশীতল পানীয় 
ও ত্তিকর পদার্থ আর নাই। যদি সুপক ফলাদির ই ও. 

| খত আস্বাদনযুক্ত পাশীয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে 

| পান করুন। (বিগত কলিকাতা প্রদর্শনীতে অ অন্যান জন দিরাপ থাকা 
স্বতেও ম্বাদমাধর্ষ্যে ও. নি জগ্ত কেবল নু এইচ নুর সিরাপই 



. করিয়া -অফঃস্বলের গ্রাহক : 
 বর্গকে, সর্বপ্রকার আঁল-, 
|. মারী, .টেবিল। চেয়ার, 
.. পালিল) 

৮:০২] 'করাইয়া অতি সামান্ত মুলফা। 

/ধ। দ্বীন ছয়েক, টী আয়রণ, বোন্টনাট, বেড়ার: 
:সবাটাথয়ালা তার প্রসথতি এবংফার্ণিচার ও ইমারতি 
গড়নের জন্ত কল, কা, ছিটকিনি, বণ্ট ; পরকলা,. 
: প্রভৃতি আমাদিগের নিকট উচিত যুল্যে পাওয়া! : 
হায়, 'গতরমেন্ট অফিমার, 'মিউনিসিপালিটী ক 
আনেক, সান লোক, আমাদিগের ফান চে... ্ 

ক, প্রচারিত হইবার কোন আশকা নাই ॥ 

বিস্তারিত বিবরণসহ জিনিষের লিষ্ট টা ৃ | এ 888 
“নর দিয়া থাকি ;' পত্র লিখিলে আমাদিগের সচিত্র .. 
 ইরাশী ক্যাটালগ (মূল্য নিরূপণ তালিকা ) বিনা 
ঃ বু রহ পায় থাকি ; পরীক্ষা পরার্থনীয় 1. 

এ ্ী, দে এগ্ড কোং। 

১৬২১৫ নং যার রই, কানকাতা। রর 

রে দা বক তি ও পদ বিকেতা। 1. 

সড়থড়ি,  সাসীঁ. 
নর প্রতৃতি- অর্ডার মত প্রস্ততা 

সা করিয়া থাকি। করোগেট 'আয়-. 

২১৪ নং বহবাজার ইক কনিকা গা ৃ ১ 

ই আমরা ননদ হইতে রর ০ ঢ1477528 
সক সেগুণ কাঠ আমদানী জ্াঙ্া এবং. খা কতক দাবি, 

নিয়ম যখাযথরপে পালনের উপর. নিশ্য নির্ভর. 

করিতেছে। এই উদ পুকথানি এ পররুত পথ. 
দেখাই! দিবে এবং. এইরতৌ তোষার শরীর 
ুস্_ ও. তোমাকে দি বং (লীগগাশাদী 

করিবে 1). 

খই খান বালা, বন গা 

.. প্রেরিত নং দি ৃ :ঃ 

ই এই কান ্  বি ।. 
৫. 

কাবা রঃ 

্ শু ) 

আগ্রহ ধালয়, 

শর গো বি 



০ বাং ৭০.6:492:৮-+ 

কৃষি, শিপ্প, মংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র । 
১৭ ৩ স্পীকার তি শশী শশী্ীশীশীরীত গা 5 ৩5 

দ্বাদশ খ)--১২শ মংখ্য।। 

শ্রযু্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 
2 

এ. রে ] ্ ্ 

* 11 এ 

॥ 1) পা 21 

চা লি £) 

+১ (৪ রী 

সন নী ৭ 

ণ / হা 

/ মা ঠা 

এ ॥ 
67৮ লো, ) 

টিটি... কলিকাতা; ১৯৬ মং বহুবাজাপ স্াট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়াকদ্ হইতে 
চি ০. 

০ 

্ শ্রীযুক্ত তবতারণ মল্লিক ছ্বার। মুদ্রিত। 

ভী *্ 

১৬০৭১৬৬০০০৭ টস্্প ৮ 

৯ ১. ্ রত 

1. 52 শর দি. বির এ 
9 ১২ 8 টুল সভা পি কও রি 21 
বর সাপ "এটি: পিপল পচ | "শত া || পানর পদ হকি পা ্স্থ :-পা? কা, ৭7 নি ॥ [৮০ বু | গজ রোপা । ০০৫ জি” 

রি চে 



৭. 

ফুলশধ্যায় শ্রম । 

আবার বিবাহের সথয় আসিতেছে । আবার 
বিধাতার বিধানে অনেক নরনা'রীর ভাগ্যলিপি 
সমহৃঞ্জরে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। 
মনে রাখিবেন, বিবাহের তন্ত্বে, বর-ক'নের ব্যব- 

হারের জন্ট, ফুলশধ্যার দিনে শ্রুযার বড়ই প্রয়ো- 
জন। ফুলশয্যার বাকতে। কোন বাড়ীর মহিলারা 
সুরমা বাবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক. কম 
পছইবে। "স্থুরমার” স্বগন্ধে শত বেল, সহত্র মালতীর 

সৌবভ গৃহকক্ষে ফুটিয়। উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্ষোই 
' খল্থরমার* প্রচলন । বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ; 

** বায়ে অনেক কৃলমহিলার অঙগরাগ হউতেপারে। 
বড় এক শিশির মুল্য %॥*1 ম্াশুলাদি।৩/০। 

তিন্ শিশির মূল্য ২২। মাশুলাদি ৮/* আনা। 

ফৌমবলী-কষায় | 
আয়াদিগের এই সালসা বাবহারে সকলপ্রকার 

বাত, উপদংশ, সর্ধপ্রকার চন্রোগ, পারা-বিপ্তি, 
ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্য়ই আরোগ্য হয়! অধি- 
কন্ত ইহ! সেবন করিলে, শারারিক দৌর্বল্য ও 
ক্শত। প্রন্তৃতি দৃরীভূুত হইয়া শরার হষ্টপু্ট এপং 
ফুল থয়। ইহার হ্যায় পারা দোষ নাশক ও বক্ত- 

পরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিলাতী সালপ। 
অপেক্ষ। ইহা আঁধক উপকারী । ইহা সকল খতুতেই 
বাঁলক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ধিঘ্ে সেবন কাবরতে 
পারেন । সেবনের কোনরূপ নাধাবাধ নিয়ম নাই। 
এক-শ্লিশির যূল্য ১॥* টাকা; মাস্চুলাদি ॥১/* আন]। 

অক্পিস্তীস্তক চুর্ণ,। 
পাকযদ্ত্রের বিক্ুতি হহলে, ভুক্তদবোর সম্যক 

পঁরপাক হয় না। তাহা হইতেহ অস্নরোগ জন্মায়। 

ইহাতে বুকজ্বালা, পেটফীপা, অক্লোধগার, কোষ্ঠ- 
কঠিন, (স্থলবিশেষে উদরাময় ) প্রভৃতি উপসর্গ 
উপস্থিত হইয়। থাকে । আমনদের "অস্রপিত্াস্তক চুণ” 

সেধনে অন্গসময়ে নির্দোষনধূপে এট সকল উপসর্গ 
বিদ্রিত হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয়, আহারে রুচি 
জন্মে এবং সহজে পরিপাক হয়। সাহার সতত 
উক্ত বেগে কষ্ট পাহইতেছেন, তাহার। আমাদের এই 
ওষধ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। 

লো1গণ 

ব্যবস্থা 

মক্ষ-জেসমিন।-_মিলিত নামই ইহার 

সর্ধোত্কুষ্ট স্বদেশী এসেন্স । 
বকুল ।_ আমাদের বকুলের সৌরভ টাটকা 

বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর । 

দিল অব রোজ ।-__. 
ইহার সৌরভ কেমন, তাহ! 
বলিয়৷ বুঝ।ইবার নহে। বস্ততঃ 
ইহা একটী অপূর্ব ও অতুলনীয় 
সামগ্রী 

গোলাপসার ।-__নাম- 
মারেই ইহার গুণের পরিচন্ 
পাওয়া যায়। 

বঙ্গমাতা 1- বাঙ্গালীর 
“বঙ্গমাতা” সমস্ত বাঙ্গালার 

গৌরবন্বরূপ | 

খস্ খস্।- প্রথম গ্রীশ্মের দিনে থস্থসের মত 
এমন আরামপ্রদ্দ এসেন্স আর নাই। 

গন্ধরাজ | সত্য সত্যই ইহ! রাজভোগ্য 
সৌরভসার। 

পারিজীত |-_এ যেন সত্য সত্যই স্বর্গাঁয় 
সৌরতে বিভোর করে। 

মিলনের মধুরতা গ্রকাশ করিতেছে । 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১২ এক 
টাক।। মাঝারি ॥* বার আনা। ছোট 1৩/* 

সাত আনা। প্রিয়জনের গ্রীতি-উপহারের জন্য 

একত্র বড় তিন শিশি ২॥০ আড়াই টাক।। মাঝারি 
তিন শিশি ২২ ছুই টাকা । ছোট তিন শিশি ১০ 
পাচ সিকা। মাশুলাদি ম্বশনভ্ত্র। আমাদের 

ল্যাভেগার ওয়াটার এক শিশি %* বার আনা, 
ডাকমাশল।শ* সাত আনা। অভ্িকলোন ১ শিশি 
॥* আট আনা । মাশুলাদি 1/* পাঁচ আন।। 
আমাদের অটে৷ ভি রোজ, অটো৷ অব. নিরোলা, 

| অটে। অব. মতিয়া! ও অটে] অব খস্থস্ অতি 
উপাদেয় পদার্থ । প্রতি শিশি ১২ এক টাক]। 
ডজন ১০২ দশ টাঁকা। 

মিল্ক অব রোজ ।-__ইহার মনোরম গন্ধ 
জগতে অতুলনীয়। মূলা বড় শিশি॥* আট আনা, 

বঙজয--প্রুতি শিশি ১৯ মাশুগাদি 14৯ আনা। মাগুলাদি ।/* পাঁচ আন।। 

স্ব রোগবিনবণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমারা অতি যত্রসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয্স। থাকি 
ও উত্তরের জস্ট অর্ধ অনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন। 

এস, পি, জেন এণ্ড কোম্পানী । 
ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিষ্টস্। 

১৯২ নং লোম়ার চিৎপুর রোড. কলিকাতা। . 



চৈত্র, ১৩১৮ সাল। 

[ লেখকগণের মতামতের জন্ত সম্পাদক 

দায়ী নহেন ] 
বিষয়। পতাঙ্ক। 

সব্জী চাৰ ৪ ৫৩ 

সার * ৩৬১ 

হরিড্র। * ৩৬৭ 

আলুর পোক। ৩৭২ 

সরকারী কৃষি সংবাদ .. , ৩৭৫ 

কষি-প্রতিষ্ঠা , ৩৭৭ 

পত্রাদি ৩৭৯ 

সার-সংগ্রহ 

বাগানের মাসিক কার্য 

তামাকবীজ-_চুরুটের উপযুক্ত হাভান। 

ও সুমাত্র, নস্তের উপযুক্ত ষ্টারলিং তামাক প্রতি 
তোল। ১২ দ্বেণী তামাক তোল ॥০ । 
মুলা বর্ধাতি দেশী ও পাটনাই শাকের জন্য 

তোল। /* আন।, মূলার জন্য আঃ %* আন] । 
ডরেণ্টা-সুন্দর কাটাযুক্ত বেড়। হয়__রেল 

স্রেসনের বেড়! ইহাতে হয়-_-তোল। ৮%*, আঃ ।*। 
ঘাস বীজ-_ঘাস মাঠ তৈয়াবি ক্ঞ্শার 

জন্য অর্দ পাউওড চীন ১॥০ ; তিন টীশ একত্র পইলে 
৪২ টাক, মাঞ্ুল স্বতন্ত্র। 

কাটা বেড়ার বীজ-_এক বৎসরে ছুর্ভেদ্ধ 
বেড়া হয় তোলা ৮%*০, আঃ।০, পাউও ২॥* টাক।। 
বপনের নিয়ম প্যাকেটের সঙ্গে থাকে। 

সীম দেন গাছ পুর্ণ সীম, আমেরিকান 

শাদ। সীম আউন্স (২॥ তোলা )%০। 
ম্যানেজার-_ইওিয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন, 

১৬২ নং বহুবাজার স্্রীট, কলিকাত]। 

7১-৮০৮০৯৪৮০ 
0. শীনিকুজ, বিহারী দত্ত 1.1...) 

তু স্ন স্ভ 
পত্রের নিয়মাবলী | 

মূল্য ৩ * তিন ন্মাণা য়াত্র। 

আদেশ পাইলে, পরবস্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়! 
বার্ষিক মুল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাক] 
ম্যাশেজারের নামে পাঠাইবেন। 

715 1342,06 
(01701217112 00710 01 06 (59৬11111)0115 0) 0361251 

88১01 1, 7 0 ৬১এ1)), 
71115 0৯1১8101012 চাস 0৮ টিটি 0, 

[)০৬০:৫৫৭10 (১705)11716 270 287011016- ১0050114 
1) /৬১০1101111111151055 2100161150৩, 50056 23 
(050)৬670181618 ১51816:5 1001 075 0006 1ল711255 00100170101)- 

[6 14502775 3600০০১ ৩1001) 1066)1)10 ৯100 0001৮ 91801150891009 
(09 1018৮ ৫১৫70 

78699 01 2৯১0৬92৮897, 
[17111110215 1553-87-17 00600110177 তত ও 
চা (01111107151 

৬,৯০1 কাস তত 
5925) 13091887717 ৯07৮১ 00110, 

“কৃষকের অগ্রম বার্ষিক মূল্য ২২। প্রতি সংখ্যার মগঙ 

(710781 (91716১,-- 

প্রণীত । মূল্য ॥০ 
ক্ষেত্র নির্বাচন, বাঁজ বপনের সময়, 

কৃষি সহায় বা. 

আট আনা । 

৮ সার প্রয়োগ, চারা বোপণ, জল সেচন ইত্যাদি 
চাষের সকল বিষয় জান। যায় । 

 ইও্ডয়ান গর্ডেনিং এসোশিয়েসন, কলিকাতা 1 
৬ ক কে পা চান এপ না 

১09৮11)0 57 বা বীজ বপনের 

সময় নিরপণ পঞ্তরিকা__বীজ বপনের. সময় 
ক্ষেত্র নির্ণয়, বীজ বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ, 
ক্ষেত্রে জল সেচন বিধি জানা যায়। মুল্য ৮* ছুই 
আনা। ৮%১০ পয়সা] টাকিট প/ঠাইলে-- একখানি 
গঞ্জিক। পাইবেন । 

ইডিয়ান গার্ডেনিং জিটোটিতের জিজিকডি | 

কষি-রসায়ন-_শিবপুর, কলেজের ডি 
ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় ক্ৃষি-বিভাগের কর্মচারী 
শ্রীঠনবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। বিজ্ঞানসম্মত 
কবি-কার্ষ্য মুত্তিকা, জল, বায়ুর সহিত উদ্ভিদের 
সম্বন্ধ, উদ্ভিদের আহার--সার বিচার ইহাতে 
আছে--ইহা অভ্যাবশ্তকীয়। নূতন সংস্করণ ১1০, 
কাপড় বাধাই ১॥০। 

ইঙ্ডি়ান গার্ডেনিং এসোমিয়েমন, কলিকাত। 
ক পাি জি এল এসসি এছ স্৬ এসডি এসি ও টি 

কীট নিবারক আরক-__(বটীকা আকারে) 

একটি বটীক এক. সের জলে গুলিয়৷ যে আরক 
প্রস্তুত হইবে তাহ! প্রিচকারি দ্বার! ক্ষেতে বা বাগানে 
ছড়াইলে পোকা তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করে। 
এক কেট ১২ বটীক1 ৪০, ২৪ বটীক]1 *১।০ টাকা) 
প্য/কিং ও মাশুল %* আন! স্বতন্ত্র লাগিবে। 

ইঙ্যয়িন গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা। _ 



সা আআ পতি কপ পিসি শি ৭ ৯০ পাস পপ সি্পআি াপ 

২ ৩৯, 

হায়ান গা্েনহএসোনিয়েমন 
কিস প্লাস পা 

১৬২ নং বহুবাঁজীর ক্লীট, কলিকাতা! | 
মেধর। . 

নৃতন বর্ষারস্ত হইতেই মে্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার 
উপযুক্ত সময়। ধীহারা এক্ষণে ইও্ডিয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীতূক্ত হইবেন বা আছেন, 

তাহারা নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 
সভারেণ মেন্বর হইলে--_গ্রীম্মকালে বপনোপযোগী 

দেশী সজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
৯ ফুলেরবীজ ইক: তি 

শীতের বিলাতী সব্জীবীজ আমেরিকার 
টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১বাক্স ৫॥ 

শীতের বিলাতী সটন কিন্বা ল্যাণ্ডে- 
থের ফুলের বীজ ১বাক্স ৪] 

শীতের দেশী সব্জীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
ডাকমাশুল ইত্যাদি ১1০ 

১৮৭ 

সাধারণ মেম্বর হইলে-_ 
গ্রীক্ঘ বর্ষাকালের বপনোপষোগী 

দেশী সব্জীবীজ ২৪ রকম ২০ 

১ ফুলের বীজ ১০ ২, ১০/৬ 
শীতকালের বপনোপধষোগী আমেরিকার 

টিনে মোড়াই কর! এক বাকা ১৪ রম 
বিলাতী সব্জীবীজ ৫0০ 

বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১॥০ 

দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম ১০০ 
ডাকমাগুল ইত্যাদি ॥০ 

ই 

_ এতদ্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা 
পরিচালিত বাঙ্গাল! মাসিক পত্র “কুষক? প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন 
হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদ্দি খরিদ করিলে ও মুল্য 
৫২ টাকার অধিক হইলে টাকায় /* এক আনা 
হিঃ কমিশন পাইবেন। 

স্পেশাল মেন্বর £__কষকের গাহকগণ এসো" 
সিয়েসনের ম্পেশ্তাল মেশ্ধর।" তাহারাও বীঞ্জ 

গাছাদি খরিদ করিলে কমিশন পাইবেন। 
_ সভাবেখ মেম্বরকে বাধিক এক সভারেণ র1 ১৫২ 
টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বাধিক ১০২ ও স্পেশ্তাল 

মেত্বরগণকে কৃষকের ,বাধিক মূল্য ২৯ কু্ীতে হয়। 

অকফিড 

ইয়ান গার্ডেনিং এসোপসিয়েপন, কলিকাত]। 

ফসলের পোকা 
পুষা তব্বানুসন্ধান আগারের সহকারী কীট তত্ববিদৃ 

জীধুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ফসল নষুকারী 
যাবতীয় কীট পতঙঙ্গের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, নিবারণের 
উপায় ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত 
হইয়াছে। 

প্রত্যেক পোকার চিত্র ইহাতে আছে। 
কীটালান্ত ফসলের ২০ খানি চিত্রিত হাপটোন 
চিত্র আছে। মূল্য ১।* দেড় টাক]। 

ম্যানেজার--ইও্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, 
১৬২, বহুবাজার স্রাট, কলিকাত॥। 

১৬ রকমের ১২টি অকিভ মূল্য ১০২, 

পার্বত্য প্রদেশ হইতে ডাকযোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করা তইয়াছে। প্যাকিং ও ভাকমাশুল ভারতের 

স্ব ১২ টাকা। মুল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। 
ইয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা । 

সরল কৃষি বিজ্ঞান শ্রীযুক্ত এন, জি, 
যুখা্া প্রণীত। ইংরাজিতে লিখিত 112110-13001, 

91110160101] 2810011077৮ নামক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত 

সার, অতান্ত প্রয়োজনীয় । যুল্য ১২ টাকা। 

চীনা বাদাম বা মাট বাট বাদাম খুচরা।* 
পাঁউও্ড, মণ ১০২ টাকা । পাট বীষ্ষ খুচরা । 
পাউগু, মণ ১০২ হইতে ১৫২ টাকা ।" ধঞ্চে (সবুজ 
সারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ) খুচর] |০ পাউণ্ড, 
মণ ৮২ টাকা । এই" সকল বীঞ্জর দর ঠিক থাকে 
না সময়*্সম্য় কম বেশী হইয়া থাকে । 

সার। হাড়ের গুড়া (ধানের পক্ষে বিশেষ 
ফলদ ) প্রতি মণ ৪২ টাকা। রেড়ীর খেল (আলু 
ও ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক) প্রতি মণ ৪২ 

টাকা, দর সকল সময় সমান থাকে না। সোরা সার 
গ্রতি মণ ৬২ হইতে ১০২ টাকা। পাকিং ও রেল 
মাশুল স্বশন্ত্র। অর্ডারের সঙ্গে টাক পাঠান আবশ্তক। 
রেল ট্রেসন, ঠিকানা ও ডাকগাড়ী বা! মালগ্াাড়ীতে « 
মাল পাঠাহতে হইবে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। ্ 

ই্ডিয়ান গার্ডোনং এসোপিয়েসন, কমলিকাতা। 



-- ২৭ --াশাশাীশী টি কত ইউ 
" শেপ পাাপা পপ 2 পি স্পা পন প্লিস ভিতর ইইপিি শশা শ্্হীতিশি হিলের 

১২শ খগি। | চৈত্র ১২১১৮ এলি, | তে সংখ্য। | 

রান হস্পজ্ম . 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

বিলাতী গাজর 
বপনের সময় আখিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ 

মৃত্তিকা হাক দোয়াস মটি। চাষের 
জমি কিছু গভীর কধিত হওয়। আবশ্যক | 

সার- গোবর সার, মিশ্র-সার প্রভৃতি । 

খল ও অস্থিচুর্ণ ব্যবহার করিলে ফলন 
অধিক হয়। 

বপনাদি প্রণালী- চার! হাপরে প্রস্তত 

না করিয়া, এককালে চাষের জমিতে বপন 

করিতে হয়। গাজরের জন্ত জমি রীতিমত 

কর্ষণ করা কর্তব্য। গাঙ্গর মুূলজ ফসল। 

জমি কিছু গভীর ভাবে কর্ষণ ও বিশেষরূপ 
ঢেলাবিহীন করিতে হয়। উ্তরূপে কবিত 
জমিতে অল্প প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ__ 

«চেইক” বা "পটী” * প্রস্তত করিয়।__ 
গাজর তাহাতে পাতল। করিয়া বীজ বপন করিলে, 

অন্য বন্দোবস্ত অপেক্ষা অনেক সুবিধ। হয়। 

বীজ বপন করিয়ামাটি শুফ থাকিলে_-জল সেচন আবশ্তক হয়|, চারা উৎপন্ন 
হইয়। হুই বা চারিটি পত্রযুক্ত হইলে--প্রত্যেক চারা সাত বা আট ইঞ্চি পৃথক 

কারা বসাইতে হয়। 
সি ০০০ সপ ০০. 

০ চারি ধারে মাটির “আইল” দেওয়া (অন্গোচ্চ মাটি দেওয়া) অল্স প্রশস্ত ও অগ্পাধিক দীঘথ 
চাবের জমিকে “চৌক।” বা “পটী” কছে। 

৪৫ 



৩৫৪ কৃষক- চৈত্র, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 
১০০০০৪০০৯০০ লি সত শি দিপা ঈি পি ছিপ আটা সী স্পা ই সত তল ৬ পাস সি পোস্ত লি পি লিও ও ৯ পাইল ই টাচ ঝা জা হারা পা জা তাতে অব ও ডে হুর অ৪ অ্া বি গা হবিজ পা ব্বাদি রা ওএতাব্ডিটি ইত ৬ পা ৬তন্ত ধরা খত সি জর ই এরা জা ৬৮ জা ও গিট চা 

জল সেচনাদি--আবশ্বক মত জলমিঞ্ন ও আগাছ। হইলে--তদোত্তোলন ভিন্ন 
আর কিছু করিতে হয় না। 

বিশেষ কথা--বিলাতী গাজর দেশী গাজর অপেক্ষা আম্বাদনে সুমিষ্ট ও 

ক্ত্রাণযুক্ত ৷ - 

বীজের পরিমাণ--এক কাঠা বা ৭২* বর্গ ফিট জমির জন্ত ১০ আউদ্দ। 

গাজরের বীজ হইতে অঙ্কুর ফুটাইতে একটু “কৌশল চাই। প্রথমে বীজগুলি 
একটী গামলায় জল দিয়৷ ভিজাইতে হয়। ছুই ঘণ্ট। এ জলে রাঁখিয়। একটী কাপড়ের 
পু'টুলীতে তিজা বীজগুলি বাধিয়া রৌদ্রে রাখিবে; সমস্ত দিন রৌদ্র খাওয়াইয়] 
সন্ধ্যাকালে হাপরে রাখিরে ; কোন স্থানে ছুই হাঁত গভীর একটী গর্ত: খুলিয়া, এ 
গর্তের ভিতরে বিচালী বিছাইয়৷ দ্িবে। পরে প্র ধীজপুর্ণ পুণ্টুলী রাখিয়া তাহার 
উপর আবার বিচালী দিয়া মাটী চাপ। দিয় ব্াখিবে। ইহারই নাম হাঁপরে রাখ! । 
ফল কথা বীজ ভিজ্ঞাইয়া যে কোন প্রকারে হউক গরমে রাখা । পরিমাণ মত 
উত্তাপ না পাইলে তাহাতে অস্কুরোগগম হয় না। সমস্ত রাত্রি রূপ অবস্থায় হাপরে 

' ব্লাখিয়। সকালে তাহাকে. উঠাইয়। আবার ভিজ্াইয়। পূর্বের মত রৌদ্রে রাখিবে ও 
রাক্রিতে হাপরে বাখিবে। এই প্রকারে তিন দ্রিবস করিলেই বীঙ্গ হইতে অস্কুর 
হইবে। এই রূপে বীজগুলির অঙ্কুর হইলে ঞ্ঁ বীজগুলি পূর্বোক্তরূপ তৈয়ারি 
জমিতে ইচ্ছামত লাইনবন্দী করিয়! বসাইবে অথব। ইচ্ছামত ছড়াইয়। দিবে। 

গাজর, বাট প্রভৃতি সমুদয় ক্ষেতের উপর যথেচ্ছ ভাবে মাবাদ ন! করিয়। সারিবন্দি 

বীজ বপন করিলে ভবিষ্যতে ক্ষেতের পাইট করিবার স্থবিধ! হয়, ক্ষেত নিড়াইবার 

ও কোপাইবার বেশ সুযোগ থাকে । বিশেষতঃ চাকাযুক্ত প্ল।নেট জুনিয়ার কোদালে 

চাষ করিতে হইলে সারিবন্দি আবাদ হওয়াই আবগ্ভক। দুইটি সারি মধ্যে চলাফের! 

কর। এবং ক্ষেত কারকিত মেরামত কর] সহজ হইয়! পড়ে । গাজরের ক্ষেতে বীজ 

ঘন বাহির হইলে উপরস্ত চার] উঠ|ইয়! ফেলিয়া পাতলা করিয়! দেওয় হইয়া থাকে । 
অন্য একটি উপায় এই যে, একটী মাটীর গামপা বা কেরোপসিনের বাক্সে ভিজা 

বালি দিয়! তাহাতে গাজর বাঁজ মিশ্রিত করিয় ২।৩ দিন গামল। বা বাক্স একটি 

চট দিয়! ঢাকিয়। রৌদ্রে রাখিয়া দিলে বীজ হইতে অদ্ুরোগগম হইবে । এই 
উপায়টী সহজ বটে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিধি ইহা অপেক্ষ। ভাল বলিয়া! বোধ হয়। 

বিলাতী গাঞ্জর বাঁজে এই প্রকারে পাট করিতে হয়। পাটনাই গাজর, বিলাতী 
গাজর অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। ইহার ফলনও বিঘা! প্রতি বিলাতী গার 
অপেক্ষা অনেক বেশী। এই ছুতিক্ষ পীড়িত দেশে পাটনাই গাজবের চাষ করা 

নিতান্ত বিধেযর । গোধুম ধন্ত!দি শস্ত না হইলে, ইহার উপর কতক পরিমাণে নির্ভর ৃ  
করা যাইতে পারে । এ সময়ে গাঞর খাইয। গবাদি পণ্ুও প্রাণ বাচাইতে পারে।. - 
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সময় সময় পাটনাই গার্জর বিঘ। প্রতি ১০০/ এক শত মণ পর্ধ্যস্তও ফলিতে 

দেখা গিয়াছে । ইহা] কাচা খাইতেও ভাল। পশ্চিম প্রদেশের লোকের। কাচ। 

গাজর আগ্রহ সহকারে খায় । ইহা থাইতে সুমিষ্ট ও অত্যন্ত পুষ্টিকারক। কাচ! 

গাজর কতকট! ছুম্পাচ্য, সেই জন্ কাচা খাইলে অনেকক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, 
অথচ শরীর ভাল থাকে-_-কোন অসুখ হয় না। অতএব অনক্রিষ্ট দেশে ইহাকে 

মহোপকারী থাছ্য বলিয়া ধরিতে হইবে । একর প্রাত /৪ সের পরিমাণে বীজ 
লাগিয়! থাকে । ইহার চাষ খুব কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য নহে এবং কেবলমাত্র জলের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় না। গাজর খাওয়াইলে ঘোড়া বলিষ্ঠ হয় এবং 
গে! মহিষাদিকে থাওয়াইলে তাহাদের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় ও তাহাদের হুপ্ধ মিষ্ট হয়। 

ইহার চাষে জমিও ছুই মাসের অধিক দিন আবদ্ধ থাকে না। আমাদের দেশের 
কবকগণ যাহাতে জমিতে কিছু কিছু গাজর চাষ করে এমত উপদেশ তাহাদের 

দিলে লাত ব্যতীত ক্ষতি হইবে না। 

গাজর পশু-থাছের উপযুক্ত কি ন! তাহ] বুঝিবার জন্ত বিলাতী গাঙ্জত্রে কি কি 

পদার্থ আছে তাহার একটী তালিক। নিয়ে সনিবেশিত করিলাম । 
বিলাতী গাঞ্জর--জল ৮৭৩০ 

শ্বেতসার ৬৬ 

শর্কর| ৮১৩ 
আস (91):০) ৩২০৩ 

ধাতব পদার্থ *৭৪ 

পাটনাই গাজর বিলাতী গাজরের মত উতকুষ্ট না হইলেও উহাতে প্র সমস্ত 

পদার্থ ন্যনাধিক পরিমাণে বর্তমান আছে। 

পারস্নিপ 
গাজর ও বাটের ন্যায় ইহাও মূলজ খন্দের অন্তর্গত। ইহ] পুষ্টিকর ও স্ুখাদ্য 

এবং খাইতে স্ুম্বাহু। চাষাবাদের নিয়ম গাজর বা বীটেরই অনুরূপ। গ্রীক্ম প্রধান 

দেশে ইহার চাষ ততট। প্রচলিত হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ এই বে, ইহার বীজ 
এদেশের হাওয়ায় অতি শীত্র খারাপ হইয়] যায়। প্রতি বৎসর ইউরোপ ও আমেরিক1 
হইতে বীজ আনান ও সাবধানে বীজ রাখ। উচিত। বৃষ্টির অভাব হইলে সেচন' 
জলের আবহাক হয়, শুষ্ক প্রদেশ সমূহে ইহার ক্ষেতে প্রতি সপ্তাহে এক ইক 

হিসাবে জল সিঞ্চনের আবশ্তকতা দেখ! যায়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে নিম্ন সমতল 
প্রদ্ধেশে নভেম্বর মাসে বীজ বপন করিতে হয়। মুপার যেমন হারে চার করিয়! 
স্কানাত্তরে রোপণের আবশ্তক হয় না, শ্বক্ষেত্রে বীজ বুনান করিলেই চলে, » পারস্নিপ 
তি তক্রপ শ্বক্ষেত্রে বুনিতে হয়। 
বং .. শীনের পূরিমাণ-_এক বিষা, জমি চাষের জন্ত ২/* আউদ্ন বীজ নি 1 
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সূ 

র বীট 
বপনের সময়-_ভাদ্র হইতে পৌষ 

মৃত্তিকা সারযুক্ত হাক্ক! মাটি। চাষের জমি ছায়াবিহীন হওয়! প্রার্থনীয় । 

সার- পুরাতন হাক্কা। সার--- 

গোবর বা আবর্জনাদ্ির সার- 

জমির সহিত লাঙ্গল সাহায্যে অথবা 

যি কোদালী দ্বার মিশ্রিত কর আবশ্তক। 
সর্বপ্রকার মুলজ খন্দের চাষে জমি ইং 
চেলাবিহীন করিতে হয়। বীটের 
চাষেও মাটি যতদূর পারা যায়, 
গভীর কর্ষণ ঘবার। ধূলির ন্যায় করিতে 'বীট 
হইবে। মধ্যে মধ্যে তরল (জল | 

বীট মিশ্রিত) সার প্রয়োগ করিতে পারিলে তাল হয়। 
পা কেবল গোবর সার প্রয়োগে বীট তত স্ুম্বাছ হয় না। 

একর প্রতি ৫/ মণ সরিষার খেল দিলে ভাল হয়। 

বপনাদি প্রণালী-_পাশ্বস্থিত জমি অপেক্ষ! ছুই ইঞ্চি উচ্চ "্হাপরে” বীজ ছড়াইয়। 
এরিক ইবি পরিমাণে চূর্ণ মাটি চাপ! দিয়া আবশতক মত জলসিঞ্চন করিতে ,হয়। 

হাঁপরে চার! না করিয়া! চাষের জমিতেও একবারে বীজ ফেলিলে চলে। চার 

“হ]পরে” প্রস্তুত করিয়া--অথবা চাষের জমিতে বীজ ছড়াইয়! চারা বাহির হইলে-_ 
এবং এ চারাগুলি চারি কিম্বা পাঁচ ইঞ্চি বড় হইলে লাইনবন্দী করিয়। প্রত্যেক 

চারাটী নয় ইঞ্চি অন্তর বসাইতে হয়। প্রত্যেক লাইন পনর ইঞ্চি অন্তর. হইবে। 

'শ্ধর্ষ। থাকিতে থাকিতে বীজ বগন করিলে জমি কিছু উচ্চ হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

জলসিঞ্চন ও অবশিষ্ট কার্য্য-নৃতনত্ব কিছুই নাই। 

বীটের চার নাড়িয়া বসাইবার অনেক সময় সুবিধা হয়। বড় বড় ক্ষেত্রে 

এইজন্য বীজ ছড়াইয়৷ বপন কর হয়। 

বীজের পরিমাণ__-একর প্রতি /২॥ সের বীজের আবশ্টক হয়। 
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1 

পালঙ-শাক 

বপনের সময়___ভাদ্র, আখিন মাস 

পালঙ-শাক ভারতবাসীর বড় আদরের তরকারী । বীজ বপনের পর অল্প দিন 

মধে।ই আহার উপযোগী হয়। ইহার কচিকচি পাতা কাটিয়া! রন্ধন কত্প। হইয়। 

থাকে। ভাপ্র, আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিবার সময়। কেহ কেহ ইহার অনেক 

আগে বীজ বুনিয়।.থাকেন। খুব উচ্চ জমি না৷ হইলে বর্ষায় পালঙ হত্ব না। ৪ বর্ণ 
হাত এক একটি কেয়ারি তৈয়ার করিয়া তাহাতে গোয়াল খরের মিশ্রিত সার 

দিয়া ছয় ইঞ্চি ব্যবধানে ছুইটি করিয়৷ বীঞ্জ বপন্ব করিতে হইবে । সকল 
বী্দ অস্কুরিত না হইতে পারে, যদি সকল বীঞ্জই অস্কুরিতু হয়, তাহা হইলে এক 
একটি চারা তুলিয়। অন্ত খালি জায়গায় পুতিয়া দরিয়া ক্ষেত পাতল! করিয়! দেওয়! 
হয়। এইরূপে নিয়মিত প্রণালীতে বীজ বপন করিলে অল্প স্থানে অধিকত্ীক 
উৎপন্ন হইতে পারে। ঘন ঘন গাছ জন্মিলে গাছগুলি ছোট হয় সুতরাং 
তাহার পত্র সংখ্যাও অল্প হইয়া থাকে । ধাঁহারা অধিক জমিতে পালঙ. বুনেন 

তাহার! ক্ষেতে বীজ ছড়াইয়! ফেলিয়া! থাকেন। ইহাতে অনেক বীজ নষ্ট: হয়, 
গাছের পাতাগুলি একটু বড় হইয়৷ উঠিলে মূলের ছুই অঙ্গুলি উপর হইতে পাতা 
কাটিয়৷ লইতে হয়। ছুই তিন বার কাটিবার পর পটি মধ্যে একবার সার ছড়াইয়। 

দিতে পারিলে গাছের তেজ পুনরায় বাড়ে। সি 

চকা-প।লঙ 
ইহার পাতার আম্বাদ অয্লাক্ত, চাটনির জন্যই ইহার ব্যবহার। শীত কালেই 

ইহ] জন্মিয়। থাকে এবং পালঙ শাকের ন্যায় আবাদের নিয়ম স্থুতরাং তৎসন্বন্ধে শ্বতস্ত্র 
আর অধিক কিছু লেখ। গেল না। 

চুক। পাল বা মিষ্ট পালঙ যে কোনটির চাষ কর! যাউক না ঘর্ছি এক কুট অন্তর 
সারি এবং প্রতি সারিতে ৫ কিন্বা ৬ ইঞ্চ অন্তর বীজ বোন! যায় তবে পালঙ্গের 

'ফাড় বাধে এবং অল্প বীজে কাজ হয়। | 
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বীজের পরিমাণ_এক একর জমিতে চাষের জন্ত প্রায় এক সের বীজের 
আবশ্যক। বীটের বীজ একর প্রতি ৬* তোলার প্রয়োজন। পালঙ, বীটেরই 

ন্জাতি__ প্রতেদ এই, মূলের জন্ত বীটের আদর, পালঙের ব্যবহার শাক খাইবার জন্য । 
পালঙ্গের মূল বীটের মত পরিপুষ্ট হয় ন1। 

ষ্প্ [ই নাক 

বপনের সময়-_আশ্বিন, কার্ডিক, অগ্রহায়ণ 

.মুৃতিক1_ হাক! দোয়পাস মাটি। | 

সার-_প্রচলিত যে কোন প্রকার সার ব্যবহার কর যাইতে পারে । “ 

বপনাদ্ধি প্রণালী-_অল্ল ছা্লাযুক্ত স্থানে ইহার চাষ হইতে পাত্তর। বীজ 
একবারে চাষের জমিতে বপন করিতে হয়। রীতিমত গ্রস্তত চাষের অঁমিতে দশ 

হইতে পনর ইঞ্চি পৃথক লাইন কাটিয়া_-সেই লাইনে বীজ পাতল। করিয়। বপন 
করিতে হয় । পরে চার! বহির্গত হইয়া! চারিটী পত্রযুক্ত হইলে-__প্রত্যেক চার! 

আট বা দশ ইঞ্ পৃথক করিয়া রোপণ কর। আবশ্তক। 

অবশিষ্ট কার্য ও জল সেচন--প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত যথারীতি জলসিঞ্চন 
আবশ্তক। এতদ্ সন্বন্ধে জল সিঞ্চন প্রবন্ধ দরষ্টব্য। গাছের মুলদেশের মাটি মধ্যে 
মধ্যে সঞ্চালিত কর! অর্থাৎ খুশিয়া দেওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে আগাছার 
মুলোচ্ছেদ করিতে হয়। ূ * 

ইহা! পালড়, জাতীয় সব্জী, দেশী পালঙ্গের মত ইহার রি পাত! 
খাইতে হয়। 

মিউজিলও দেনীয় রা খাইতে খুব সুমিষ্ট এবং সাধারণ স্পাইনাকের 

যে তীব্র গন্ধ, তাহা ইহাতে নাই। যদি দেশী পালঙ ও ম্পাইনাক্ প্রকৃত পক্ষে 
সর্বাংশে বীটেরই মত, কিন্ত বীটের যেমন মুল খাওয়। যায় ইহাদের মুল প্রায় 
ব্যবহারের অযোগ্য; ব্রং দেশী পালছের মূল খাওয়! যায়, কিন্ত স্পাইনাকের মুল 
উাছনিজাি। 



১২শ সংখ্যা । ] সজী চাষ ৩৫৯ 
৮৬ ভ্ সস চাচা অঠািতাইক ভাট অসি জা ৬৪ ৬ খুটি ০৮ সা স্পা গলা লাউলাসি পা্িরাউিতািতািতাসদিী সতী সিতিসা তত সা আর জী সি আপা সতী আত সতী অাস্পি আট সা সটিম্প সা আপস সি জিত সি সত সিকি পা তে ৬০৮ পিল ভীত লামা সিল আসি তত লাপারা্ইসিলে 

আর্টিচোক বা হাতিচোক 

বপনের সময়__ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক 

মুত্তিকা-দোয়শাস হাক্ক! যাটি। শক্ত মৃত্তিকাতেও আটিচোক জমিয়! থাকে। 

সার--দোয়ণাপ হাক্কা মাটি হইলে পুরাতন গোবর ব! আবর্জন।দ্রির সার অথব। 

উভয় সারই অর্দেক পরিমাণে জমির সহিত মিশ্রিত করিয়। দ্বিলেই চলিবে। শক্ত 

মুত্তিক! হইলে “ঘোড়া”র সার প্রয়োগ করা! বিধেয় | চাষের সমস্ত জমিতে মিশ্রিত 

করিবার মত অধিক পরিমাণে সার সংগৃহীত ন। থাকিপে_চারি ফুট অস্তর এবং 

দীর্ধে, গ্রন্থেও গভীর এক হস্ত পরিমাণ গর্ত করিয়া__সেই গর্ভের মাটি ঢেপ্রাবিহীন 

করিয়া-_তাহার সহিত যথোচিত সার মিশ্রিত করিরা- সেই গর্ভে এক একটী চার! 

বসাইলেও চলিবে । 

বপণ প্রণালী ও জলপিঞ্চনাদি-_-বীজ হইতে চার! “হাপরে”” প্রস্তত করিয়া পরে 

চাষের জমিতে বসাইতে হয়। খ্হাপর” পার্বস্থিত জমি অপেক্ষ1! কিছু উচ্চ (ছুই 

তিন ইঞ্চি ) হওয়। আবশ্তক। বৃষ্টির জণ পড়িলে ষেন হাপরে আবদ্ধ হইয়। না 

থাকে। সমস্তই যেন বহিয়া চলিয়া যায়। "্হাপরে”র মৃত্তিক। ধূলির ন্যায় চূর্ণ 

করিয়া--যে কোন পুরাতন সহজলত্য সার মিশ্রিত করিতে হইবে। বীজ ছড়াইয়! 

অর্থ ইঞ্চি বা! তদপেক্ষা কিছু বেন চূর্ণ মাটি চাপা দিতে হয়। জলসিঞ্চন ছুই অথব! 

একদ্রিবস অন্তর করা হইয়। থাকে বটে-_কিন্তু জলসিঞ্ন ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্বে 

যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কর! বিধেয়। বীজ হইতে চার! উৎপন্ন হইলে-_- 

এবং এ চারাগুলির চারি বা পাচটী পাতা জন্মাইলে-_ চাষের জণিতে প্রত্যেক 

দিকে চারিফুট অন্তরে এক একটী চারা বসাঁইতে হয়। ইহাতে একর প্রতি 

২১৭২৩টী চার! আবশ্ক হয়। মধ্যে মধ্যে পীতিমত জঙ্গসিঞ্চন করাই ইহার বিশেষ 

' কার্ধ্য। 

অবশিষ্ট কার্ধ্য__ ক্ষেত্র হইতে আগাছ। উত্তোলন এবং মধ্যে মধ্যে "নিড়ানি” 

যস্ত্রের ঘবারা গাছের মূলদেশের মাটি সধশলন করিয়া! দিতে হয়। 

বীজের পরিমাণ ২ আউব্স। ইহার বীঞ্জ অনেক বাদ যায় নতুবা ১* আউন্দ 

রি কাজ চলে। ঃ 

বিশেষ কথা-_-আটিচোক ছুই প্রকার। উপরে যাহার বিষয় লিখিত হইল- 

পি অগ্রস্্,( টিত কুস্ুমকোরক তক্গ্য। আর এক প্রকার আটিচোক আছে-_ 

চারি? 



৩৬০ কৃষক-_চৈত্র, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 
ঠা সপ বি জি ট্রিট জা অত জট অতি পলা জা অপি সি জি সত সাপ পান পালা সি সি সপ ছা পি কা রী সা উসকানি পণ ৯০ উপ তা ৯০৭ জারা জা লী এ লা তাত ৬ 

তাহার মূল ব জড় স্জীরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে খ্জেরু্পেম্ আটিচোক” 
বলে। "মুল আটচোক” বপিলেও বল যাইতে পারে । ইহ| বীজ হইতে উৎপন্ন 
হয় না। মুল রোপণ করিয়। গাছ করিতে হয়। 

বীজের পরিমাণ। মূল বসাইলে প্রায় একরে ১৫* বা! ২/ মণ মূল আবস্তক হয়। 
চাষ প্রা রব প্রকারে আদ! চাষের অন্থরূপ। 

_. জেরুজলেম আর্টিচোক । 
আমেরিকার উত্তর'প্রদেশে ইহা স্বভাবতঃ জন্মায়। জেরুদ্লেষ আ্তিচোকের 

নাম.বলিয়! ইহাকে জেরুজলেমের সামগ্রী মনে করা উচিত নহে। কর যুখীর 
মত ইহার মূল হয়, এক গোড়ার আলুর মত অনেকগুলি গেঁড় জন্মে তাহাই ন্মা হাধ্য । 
আলুর মত ইহার জমির গভীর চাষ আবশ্যক এবং মাটিও হাক্কা দোয়'সি হওয়া 

প্রয়োজন । জমিতে মাঘ মাসে উত্তমরূপে সার দিয়! ও মাটি চুর্ণ করিক্কা ফাল্তন 
মাস মধ্যে ইহার মুল ক্ষেত্রে রোপণ করিবে । ক্ষেত্রে ২।* ফুট * এক ফুট ব্যবধানে 

তিন ইঞ্চ মাটি চাপ! দিয়া গেড় পুতিতে হয়। ন্ুপুষ্ট গেঁড় না হইলে তাহা হইতে 
ভাল চার! উৎপন্ন হয় না " যতদিন ন1 চার! বাহির হয় ততদিন ছুই এক দিবস 
'অন্তর জল দিতে হইবে । চারা বাহির হইতে দশ বাবার দিন সময় লাগে । পরে 

মধ্যে মধ্যে "অবস্থা বুঝিয়া জল সেচন করিতে হইবে । গাছগুলি এক ফুট উচ্চ 
হইলে আলুগাছের ন্তাঁয় গোড়ায় মাটি দিতে হইবে । ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মধ্যে 
উহার মূল ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে কিন্তু সুপুষ্ট করিবার জন্ত পৌষ মাসের শেষ 
পর্্যস্ত ক্ষেত্রে রাখ! আবশ্যক । ক্ষেত্র হইতে মুলগুলি উঠাইয় শুফ বালি মধ্যে 
রাখিয়! দিলে ভাল থাকে । আটি'চোকের মূল পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে গণ্য করা 
যাইতে পারে এবং ইহা সুত্রাণ। যে স্থানে আলু জন্মান কঠিন তথায় ইহার প্রচল্ন 
করায় লাভ আছে। অনেকের মতে, ইহার প্রচুর চাষ থাকিলে র্তিক্ষকার্থে 

ইহার দ্বার! বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবন!। ইহার আবাদ উত্তরোত্তর যাহাতে 
দেশ মধ্যে বিস্তৃত হয় সে বিষয়ে সকলের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। 

বীজের পরিমাণ_-এক একর চাষের জন্ত ১|* মণ গেঁড়োর আবশ্যক। একর 
প্রতি ফঙগন ৪* হইতে ৫০ মণ। দাম-__সাধারণতঃ বাজারে ছুই আনা সের দরে 

প্রিক্রয় হয়। 



১২শ সংখ্যা । ] সার ৩৬১ 
শন সিটি সিটি জি জি ৬ 2 পলি শী ৮ টিন তা আপি পন আজি শী শনি ৮ ও এজি হত জে প্রা সা আত ও আগ তি ক শি শা তত তত তি হেত শা তিশা তক শপ তশ্র শি এ ০৩ ২ শপজী পি তত তি শত শা পি তত ৯ ৩ শা নিট সি এজ টি শর পপ তত তে শত সিল এওটি পাজি শ্রী তত ২০০ আলা সন 

ৃ সার 
কষি-কুশপ--শ্রীবুৎ রাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত 

জন্তগণ যেরূপ পুষ্টিকর খাগ্ আহার করিয়! জীবিত থাকে এবং বর্ধিত ও পুষ্ট হয়, 
উত্তিদগণও সেইরূপ আহার্ধ্য বস্ত ভক্ষণ করিয়া বর্ধিত ও পুষ্ট হয় এবং জীবিত থাকে । 

মুত্তিক। মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য স্বভাবতঃ নিহিত থাকে, উত্ভিদ্দ সেই খাঘ্য আহার 
করিয়| জীবিত থাকে ও বন্ধিত হয়। এক জমিতে পুনঃ পুনঃ এক জাতীয় শস্তের 
চাষে উদ্ভিদের থাদ্য নিঃশেবিত হইয়। যায়। তখন আর সেই জমিতে সেই জাতীয় 
উত্তিদ বপণ বা রোপণ করিলে, পুর্বের শ্ঠায় সতেজ ও কদ্ধিত হয় না। তখন সেই 
জমিতে উত্ভতিদের খাদ্য পুনঃ প্রদান না করিলে আর অশানুরূপ ফল প্রাপ্তির 

উপান্ন থাকে না। তখন উদ্ভিদের থাগ্ভের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ নিতান্ত 
আবশ্যক । 

কিন্ত উত্ভতিদের খাদ্যের উপাদান, মুক্তিকায় সতাবতঃ নিহিত থাকে । জমিতে পুনঃ 
পুনঃ চাব আবাদ করিলেও উদ্ভিদের খার্দযের সকল উপাদান এককালে নিঃশেধিত 

হয় ন। এ সকল উপাদানের মধ্যে কতকগুলি উপাদান নিঃশেধিত হয় মাত্র। 
ভূমিস্থ সোরাঞ্জান নোইট্রোঞান), ক্ষারজান (পোটাপিয়ম). হাড়জান ফেস্ফোরস) ও 
চুণজান (ক্যলসিয়ম ) এই সকল উপাদান উত্তিদ স্বীক্প পোষনের জন্য মৃত্তিক। 
হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে, সুতরাং শীত্রই এই সকল উপাদান কমিয়! বায়।.. 

অন্যান্ত অনেক উপাদানও উত্ভিদ্ের পোষণ জন্ত ব্যয়িত হয় বটে, কিন্তু সে রক... 
উপাদান মৃত্িকায় স্বভাবতঃ উত্তুত হইয়। থাকে, তজ্জন্ত মন্ুষ্যের সেই সকল উপাদান 
প্রদান করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় ন।। ভারতীয় মৃত্তিকায় পুর্বোক্ত চারি প্রকার 
উপাদ্দানের মধ্যে ক্যালসিয়ম উপাদানও সচরাচর দিবার তত আবগ্তক হয় না। 
ইহছ1 জমিতে স্বভাবতঃই বিদ্ধমান আছে, সহজে ফুরায় না এবং একবার দিলে আর 

অনেক দিন দিবার দরকার হয় না। ভূমিস্থিত সোরাজান, ক্ষারজাঁন ও হাড়জান 
শীত নিঃশেবিত হইয়। যায়। এ কারণ কৃষককে এঁ তিনটা উপাদানের অভাব 
পুরণ করিতে হয়। 

 উত্তিদগণ বাস্ুমণ্ডুল হইতে আর একটি খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, সেটি অঙ্গার। 
অঙ্গার কাব্ধণিক এসিড গ্যাস রূপে পত্রমুখে উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে। কিকঝ্িম্মাক্র 
বায়বীয় য্যামোনিয়া ব। অঙ্গারীয় এসিড ব্যতীত বাকী আহারোপযোগী সার সমূহ 

উত্তিদ্রগণ মূপ বার! মৃত্তিক। হইতে আকর্ষণ করিয়া লয়। জল ও উদ্ভিদ দেহ গঠনের 

একটি প্রধান উপাদান। উত্ভিষ, শরীরে পর্্যাণ্ড পরিমাণে জল ও রসকবপে সর্বদাই * 
৬৬ 
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বিদ্যমান। উত্তিদের পোষখোপযোগী সার সমূহ জল ত্বারা গলিক়। রস 
পরিণত হইলে তর্বে উত্ভিদগণ গ্রহণ করিতে পারে। 

আমরা আমাদের প্রস্তাবন। এস্থলে একটু বিশদ করিয়৷ বলিতে চাই। উত্ভি 
শরীরের পত্র ত্বকাদি বায়ুমগুলস্থিত অঙ্গার বাপ্প (কার্ধণিক এসিড গ্যাস) ঘ্বার 
এবং উত্তিষ্দ কষ্কাল ও দ্বারুময় তাগে মুত্তিক! নিহিত পটাস, ফশ্করিক, অন্ন এব 

কযামোনিয়। (না্রোজেন ) ঘার। গঠিত হয়। মনুষ্য দেহের হাড়ের সহিত উত্ভিদে 

্জবারুময় ( কান্ঠ) ভাগের তুলন! কর। বাইতে পারে । ত্বক ও পক্রা্দি কক্ষালাচ্ছাদ্দিং 
মাংস ছাল স্বরূপ। মৃত্তিক। এবং বায়ুমণ্ডল হইতে হউক ব। যে কো উপা 

উত্তিদ নিজ নিজ গঠনোপযোগী পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহারা! জীবিৎ 
থাকিতত পারে । এই কারণে আমর। সমুদ্র গর্ভে জীবিত উত্তিদ দেখি€ত পাই 
উত্ভিদের খাদ্য সমুদ্রজলে নিশ্চয়ই নিহিত আছে । সরোবর কিন্বা পুক্রিশী আদির 
জলের উপর উদ্ভিদ জন্সিতেছে। তাহার। বায়ুষণ্ডুল হইতে তাহাদেক্ব ত্বকা্ি 
নির্মাণকারী, ও জল হইতে দারু নির্দানকারী আহার্ধ্য সংগ্রহ করিতেছে । ; 

আহারোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে না পারিলে যেমন উত্তিষ্ক ঝাচে ন 
তেমনি আবার কেবল মাত্র আহার যোগাইলেই উত্ভিদকে বাচাইয়। রাখা যায় না 
উদ্ভিদের মৃত্তিকানিহিত তিনটি উপদান যেমন জলঘ্বার! গলিত হইয়॥ রসরূপে 
পরিণত না হইলে উত্ভতিদগণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না, তেমনই উত্তিদের সমুদ্ধ! 

খাদ উত্তিদের আহারোপযোগী অবস্থায় আনিবার জন্ত আর একটি শক্তি; 

প্রয়োজন। ুর্যযালোক সই শক্তি প্রদান করিয়। থাকে। হর্য্যালোক ভূ 

নিহিত খাদ্যবস্ত রূপান্তরিত করিয়। উত্তিদের আহারোপযোগী রস রূপে পরিণৎ 
করে। 

এই হুর্যযালোকের জন্য আমাদের খড় কিছু ভাবনা নাই। হৃরধযালোক কিন 

ত্বক পত্রা্দি নিম্মাণকারী কাব্ধণিক এসিড গ্যাস আমর! পর্য্যাপ্ত পরিমাতণ যথ 
তথা পাই। আমাদের চিস্তার বিষয় এই যে, উদ্ভিদ প্রতিনিয়ত তাহার দারুম: 

দেহ বা অস্থি গঠন করিতে যাহ। সংগ্রহ করিতেছে এবং তহ্বার ভূমির উর্ববরত 
শত্তির যে ক্ষয় হইতেছে, আমর। কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই ক্ষয় নিবার, 

'কার্িতে পারিব। ভূমির উব্বরতার ক্ষয় নিবারণের জন্য ভূমিতে সার প্রদান 
স্ুরিতে হয়, উত্তিদের আহার যোগাইতে হয়। কতকগুলি সারে সোরজান 
ক্ষারজান, হাড়জান এই তিনটা উপাদনই বিদ্যমান থাকে আবার কতকগুলি সারে 
সইএফিনটীর মধ্যে একটী বা ছুইটী উপাদান থাকে। যেসারে প্র তিনটি উপাদ্সই 
বিদ্যমান থাকে, ভূমিতে সে সার দিলে আর অন্ত সার দিবার প্রয়োজন হয় না ; কারৎ 
সুমির, যে টিন উপাদান ব্যগিত হইয়। তুমি হিরন হয়, এ সার ভূমিতে দিলে 
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সে অভাব পুরণ হইয়। ভূমি আবার উর্বরা হইয়। উঠে। ধে সার দ্বার ভূমির 
পূর্ব্বোক্ত তিনটী উপাদান পুনঃ প্রাপ্ত হয়, প্রতি বৎসর ₹কবকের সেই সার দেওয়। 

নিতান্ত কর্তব্য। এরূপ করিলে ভূমির উর্বরতা নষ্ট না হইয়! ক্রমশঃ বদ্ধিত 
হইতে থাকে । | 

সারকে আমর] ছুই শ্রেবীতত বিভাগ করিতে ইচ্ছা! করি, যে সারে উত্ভিদের 
সকল অতাব পুরণ হয়, অর্থাৎ যে সারে সোরাঞ্জান, ক্ষারজান ও হাড়জান এই 

তিনটী উপ্রাদ্দানই বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সাধারণ সার ; আর যে সারে উদ্ভিদের 
আংশিক অতার পুরণ করে অর্থাৎ থে সারে পুর্বোক্ত উপাদানের মধ্যে ছুইটী কি 
একটী উপাদ্দান বিদ্যমান থাকে, তাহাকে বিশেষ সার আধখ্য। প্রদান কর যায় এই 

সাধারণ ও বিশেষ সার আবার তিন প্রকার যথা, প্রাণীজ, খনিজ, উত্তিজ্জ। 

প্রানী ও উদ্ভিজ্জ সারের অধিকাংশই সাধারণ সারের অস্তভূতি। আর খনিজ 
সারের অধিকাংশ সারই বিশেষ সারের মধ্যে গণিত হন । প্রাণী সারের ষে সকল- 

গুলিই সাধারণ সার এ কথা আমর! বপিতেছি ন। ; যেমন জন্তগণের মলমুত্র সাধারণ 

সার: কিন্ত তাহাদের অস্থি বিশেষ সারের অন্তভূতি। 
পূর্বোক্ত তিনটী উপাদানের মধ্যে সোরাজানই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী । 

যে সারে সোরাজান অধিক পরিমাণ থাকে, সেই সারই অধিক আদরণীয়। 
সকল উত্ভতিদের পক্ষেই যে সোরাজানবিশিষ্ট সার বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। 
এমন কতকগুলি উত্তিদ আছে যে, তাহাতে সোরাজানের তত আবশ্যক হয় না। 

ধান্ত প্রভৃতি ভূণ জাতীয় উত্ভিদের পক্ষে সোরাজানবিশিষ্ট সার বিশেষ প্রয়োজনীয় ; 

আর শিশ্িজাতীয় ফসলের পক্ষে সোরাজানবছুল সারের তত প্রয়োজন হয় ন।। 
বরং এ জাতীয় ফসল বাস্ু হইতে সোরাজ!ন আকর্ষণ করিয়া! আপনাদের পুণ্ি 
সাধন করে এবং আপন দেহে ও মুলে সঞ্চিত করিয়া রাখে। এ শিন্িতীয় 
ফসল উৎপাটন ব। ছেদন করিয়া লইলেও বহু সংখ্যক মুল জমির মধ্যে 
নিহিত থাকে; তজ্জন্ত এঁ সকল জমিতে বহু পরিমাণ সোরাজান সঞ্চিত হয়; 
সুতরাং জমির উর্বরতা বাড়িয়া যায়। এই সকল কারণে পরু্রয় রোপণে বিন 

সারেও অনেক সময় আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায়। শণ, ধঞ্চে 
সকল প্রকার ফলই শিঘ্ি জাতীয় ফসল। এই সকল ফলল বপন করিবাৰু, পর. 
থান্াদি তৃণ জাতীয় ফসল বপণ বা রোপণ করিলে বিন সারেও বিশেষ ফল 
লাভ করিতে পার! যায়। প্রায় উত্ভিদ মাত্রেই বায়ু ও বৃষ্টি হইতে-খিখিত 
পরিমাণে সোর।জান আকর্ষণ করিয়া আপনাদের পুষ্টি সাধূুন করে বটে, কিন্ত 
তাহা অতি সামান্ত বপিয়া! তাহার উপর নির্র করিলে চলে ন1। “জ্জন্ত 
“জমিতে উত্তিদের পুষ্টি সাধনোপযে।গী অভাব *পুরণ জন্ত সার দিবার নিতান্ত 
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গ্রয়োজন হয়। বিনা সারে উত্ভিদাদি রোপণ না গে করা নিতান্ত বিড়শ্বন! 

ভোগ মাত্র। / 

সাধারণ সার, _মামাদের দেশে জমিতে যে সার দেওয়] হয়, তাহার মধ্যে 

গোবরই সাধারণ সারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ । সাধারণতঃ গৃহপালিত জন্তগণের মলমুত্রই 
গোবর সার বলিয়া ধরিয়। লওয়। যায়। গোবর সারে উদ্ভিদের পোষণোপষোগী 

সমস্ত উপাদান বিদ্যমান আছে। জমিতে গোবর সার দিলে, বৃক্ষ লতাদ্দির সকল 

অভাব অল্প বিস্তর পুরুণ হইয়া থাকে । গোঁবরে সোরাঞ্জান, হাড়জান, ক্ষারজান 
এই তিনটী উত্ভিদের প্রধান পোযণোপষেগী পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণ 'সংমিশ্রিত 
থাকে । গোবর প্রাণী সারের মধ্যে গণনীয়। গোবর সারে সুত্রাঙ্জি উত্ভিজ্জ 

পদার্থ-বিদ্যম।ন থাকায় মুত্তিকার স্বাভাবিক গঠনের পরিবর্তন হয়, ঘন ক্সত্বন্ধ মাটি 

আগ্মাভাব ধারণ করিম্বা শস্ত আবাদের অধিকতর উপযোগী 'হয়। কিন্কা গোবর 
সার রাখিবার দোষে অনেক তেজস্কর পদার্থ নষ্ট হইয়। থাকে । অজ্ঞ কৃষ্লেরা চির 
প্রচলিত প্রথানুসারে একস্থানে গোবরের গাদ1 করিয়া বাখিয়! থাকে $£ ইহাতে 
গোবর সারের অধিকাংশ তেজস্কর পদার্থ বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়। যায়! রৌদ্র 
শুক হইয়াও গোবরের অনেক অনিষ্ট হুইয়া থাকে । গোবর সার রাখিবার 

আুবন্দেোোব্যস্ত করা কষক গণের অবশ্ত কর্তবা কর্ম। 

গোবরে শতকরা প্রায় ৭৫ মণ জল, অবশিষ্ট কঠিন পদ্দার্থ। একশত মণ গোবরে 
ঘট! প্রপ্তত কর!ইলে, তাহার জলীয় অংশ প্র।য় ৭৫ মণ বাম্প হইয়! যায়। অবশিষ্টে 
২৫ মণ অপেক্ষা কিছু অধিক কঠিন পদার্থ বিদ্ধমান থাকে । ঘু'ঁটের এ কঠিন 
অংশ পোড়াইলে, ৭৮ মণ ভস্ম অবশিষ্ট থাকে; বাকী ১৭১৮ মণ জলিয় নষ্ট 

হইয়] যায় । যে ৭৮ মণ ভন্ম অবশিষ্ট থাকে, জবলিয় যায় না, তাহাতেই ক্ষারজান 

ও হাড়জ্জান কিয়ৎপরিমাণে বিদ্কমানই থাকে । যে ১৭১৮ মণ জ্বলিয়। নু হইয়। 

যায়, তাহাতেই সোরাজানের অংশ থাকে । এজন্য গোবরের ভক্ষমে সোরাঞ্জানের 

অংশ বিদ্যমান থাকে না। গোবর সারে যে প্রকার উপকার হয়, ঘু'টের ছাই ঘার। 
সে প্রকার উপকার পাওয়া যায় না। গোবর পোড়াইলে তাহার প্রধান তেজস্কর 

সোরাজান জলিয়া নষ&ঁ হইয়। থাকে। নী কৃষকের গোবর পোড়ান কোনরূপে 

কর্তব্য নহে। | 

... জীবজস্তর মল ব্যতীত আরও অনেক সাধারণ সার আছে। জাস্তব, 
উত্তিজ্জ ও উদ্ভিজ্জ সার মাত্রেই প্রার সাধারণ সার বলিয়। গণ্য হইতে 

পারে। .কারণ প্র সকল সার জমিতে প্রদান করিলে জমির সকল অভাব 
পুরণ করিয়া -ধাকে। প্র সকল সারে উত্তিদের পোষণোপযোগী প্রায় সমজ্ঞ 

ক্উপাদান বিদ্যমান আছে।.'গতা। পাতা, খড় ঘাস, প্রস্থতি উত্ভিদ দেহ এবং. 



১২শ সংখ্যা |] সার ৩৬৫ 
শনি কন্ঠ লা চীশদি ি পিি শা পাস পি এটি আনি ও এলি এ এন্ড এ ও ওহ সই জর পিসি তন নি এসসি জন চিনি ক লরি একটি চস লা জি এমি ভা অন্ত জা কান ওসি সিটি জি পাছে এসি জি চোটি পম তে ৪ পাত ক তি লন জজ পাস জা এস কপ টি তা এজ উরস পা লি, এসি ০ এ তি সত এস ০ম তক) ০৭ তঙ্চ। জে সেটি পে তি কিন পিছ তেব, এসি ক এসি লে 

জন্তর দেহ পচিয়৷ যে সার প্রস্তত হয় তাহ! সাধারণ সারের মধ্যে গণ্য হইতে 
পারে । পুকুরের পানা ও সাজ পচিয়৷ পুর্বেক্ত রূপ সার হইতে পারে। এ 
সকল সার.জমিতে দিলে গোবরের ন্যায় কাধ্য করে। | 

খইল মাত্রেই সাধারণ সার। খইলে কতকটা গোবরের ন্যায় কার্য করে। 
কিন্তু গোবর ও খইলের গুণের অনেক প্রভেদদ৯ আছে। গোবরে যে পরিমাণ 

সোরাজান থাকে, থইলে তাহ1 অপেক্ষা অনেক বেশি থাকে । কিন্তু খইল অপেক্ষ। 

গোবরে ক্ষারজান ও হাড়জান অনেক অধিক থাকে । এজন্য খইলকে সোরাজানময় 

সার বলা যাইতে পারে । অন্ঠান্ত খইল অপেক্ষা রেড়ির খইলে সোরাঙজানের অংশ 
অধিক। খইলে সোরাজানাদি উপাদান উত্তিদের পোষণোপযোগী পদার্থে 

পরিণত থাকায়, খইল জমিতে দিবামাত্রেই উত্তিদ্দের আশু উপকার হইয়। থাকে । 

বিশেষতঃ রেড়ির খইল জমিতে দিবার পর এক সপ্তাহ মধ্যে তাহার ফল দেখিতে 

পাওয়া যায়। গোনুত্রার্দি ব্যতীত অন্য কোন সারে রেড়ির খইলের ন্তায় আশু 

উপকার পাইতে দেখা যায় না। খইল অপেক্ষা গোবরে জলীয় অংশ অনেক 

অধিক। একশত মণ কাচা গোবরে প্রায় ৭৫ মণ জল থাকে । একশত মণ 

থইলে ৮১০ মণের অধিক জল থাকে না। এজন্ত গোবর অপেক্ষা! অল্প খইলে অধিক 
উপকার পাওয়৷ যায়। সকল প্রকার খইলই সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 

এক্ষণে ক্ৃষকদিগকে রেড়ির খইল ও সরিষার খইল সার রূপে ব্যবহার করিতে 

দেখিতে পাওয়। যায়। 

বিশেষ সার, ফস্ফরাস প্রধান সার-_-সকল জন্তরই হাড় সার রূপে ব্যবহৃত 

হইতে পারে। ছুঃখের বিষয়, হাড় আমাদের দেশে প্রায়ই সার রূপে ব্যবহৃত 
হয় না। হাড়ে অল্প পরিমাণে সোরাজ্ান ও বহু পরিমাণে হাড়জান থাকে, 

ইহাতে ক্ষারজান প্রায়ই থাকে না। স্ুতরাং হাড় দ্বার উত্তিদ্দের সকল অভাব 
পুরণ হয় না। এজন্ঠ ইহাকে সাধারণ সার না বলিয়৷ বিশেষ সার কহে। জমিতে 

হাড় গ্রয়োগ করিলে হাড়ের সোরাজান ও হাঁড়জান মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া 

উহার তেজ বৃদ্ধি করে। একশত মণ হাড়ে 91৫ মণ সোরাজান ও ২৪1২৫ মণ হাড়জান 
থাকে । হাড় জমির মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইলে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়! 

পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ পচে। গোট। হাড় অপেক্ষ। গুড়া হাড় শীত্ব রূপান্তরিত 
হইয়! পচিয়! থাকে । আস্ত হাড় রূপান্থরিত হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। আন্ত 

হাড় জমিতে দিলে তাহ! মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত 

সইতে বহু বৎসর লাগে। আস্ত হাড় এত অল্প পরিমাণে দ্লেপাস্তরিত হুইয়। 
উতিদের পোষণোপযোগী পদার্থে পরিণত হয় যে, তদ্বার] উদ্ভিদের, আশু উপকার 

দেখিতে পাওয়। যানন না। একারণ আন্ত হাড় প্রয়োগ ন। করিয়। গুড়া হাড় ৪ 



৩৬৬ কষক- চৈত্র, ১৩১৮ [ ১২শ খণওড। 
০৯০৯ এছ একি 

হি চি সি তি একটি রসি সি শন, এ চো এপ এ এ এ তি এস রা এন এ তা এসি এ সি সিএ ভি এ ওত ০ তা ০ শি তত লা এ পি এমি লা সপ পাস এসি সি উল এসএসএস েসছ পাস এস পেন এপ এ এসএ এ এ ০০ ০৯ ৩৬ এ এছ, এলি নথ 

প্রয়োগ কর! উচিত । গুড় হাড় প্রয়োগ করিলে, তাহ। সহ্বর পরিবস্তিত হুইয়| 
উত্তিদের পোবণোপযোগী পদার্থে পরিণত হয় এবং তদ্বারা আশু উদ্ভিদের উপকার 
দেখিতে পাওয়া ষায়। কিন্তু আমাদের দেশে হাড় গুঁড়া করিবার কোন সহজ 
উপায় নাই । যত দিন পর্য্যস্ত নাহাড় গুড়। করিবার কোন সহঙ্জ উপায় আবিষ্কৃত 

হইতেছে, ততদিন পর্ধ্যস্ত হাড় ব্যবহারের আস্ত স্ুবিধ। নাই। | 

সকল গ্রামেই মৃত গে। দেহ ফেলিয়। দিবার জন্ত নিদ্দিষ্ট ভাগাড় আছে। অন্ত 
কোন মৃত জন্তর দেহ গ্তায় ফেলিতে দেখ!.যায় না এবং তাহ] ফেলিবার অন্ত কোন 
নির্দিষ্ট স্থানও নাই ;বেখানে সেখানে ফেলিয়া -গ্লাকে। মৃত গরু ভাগাড় 
ফেলিয়। দিলে মুচির! সেই স্তবপ্ত গরুর চামুড়া)৩সমাংস- কাডিস্সা লইয়া যাক্স, বড় বড় 

হাড়গুলি পড়িয়৷ থাকে । “এখানকার, করহকৃরী। এ; গো হাড় অতিশয় স্বণার চক্ষে 

দেখিয়। থাকে, এ কারণ এ গো! হাড় তাহার] স্পর্শ ৪ করে না। পূর্বে ভাগাড়ে 
বড় বড় গে। হাড় রাশীকত হুইয়। থাকিত। কয়েরু বৎসর হইতে ভিন্ন স্থাঞ্ষের লোকের! 

আসিয়! এ সকল গে। হাড় সংগ্রহ করিস গো-্সীডিতে বোঝাই করিয়া লইয়! 
যাইতেছে । এক্ষণে আর ভাগাড়ে একটিও গো হাড় দেখিতে পাওয়া যায় না। 

শুন! যায়, এ সকল হুযস্ড--ছর্ণ হইরার চ্:$.অন্তান্ত কার্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চালান যাইতেছে। জী 

হাড়ের সহিত গন্ধক জবর শিত্রিত পি হাড় নরম হুইয়া সহজে গু'ড়। 
হইয়া যায়। গন্ধক দ্রাবক মিশ্রিত কল্লিলে-হাড়ের আর. এক পরিবর্তন হয়। 
হাড়ে হাড়জান যে অবস্থায় থাকে, তাহ উত্তিদের পোষণোপযোগী অবস্থায় 
থাকে না। মৃত্তিকার সহিত কিছু দিন সংমিশ্রিত থাকিলে তাপ, জল বামু ও 
অন্তান্ত পদার্বের সংযে।গে হাড়ের হাড়জার্দ-পরিবর্চিত হইয়া উদ্ভিদের পোষণোপযোগী 

পদার্থে পরিণত হয়। আন্ত হাড় অপেক্ষ।, ড়া, হাড় অল্প সময় মধ্যে পরিবন্তিত 

হইয়া! উত্তিদ্দের পোষণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু গন্ধক দ্রাবক হাড়ের 
সহিত সংযোগ, কুরিলে, এ পরিবর্তন অতিস্নক্লকাল মধ্যেই সম্পন্ন হইয়। থাকে । 
তাহ! মাটিতে প্রয়োগ করিধামাত্র, উদ্তিদে প্রবেশ করিতে পারে। হাড়ের গুঁড়া 

প্রতি বিঘায় ২/* মণ দিলেই যথেষ্ট হয়। (ক্রমশঃ) 

038 07508-4 55075782503]. রি | 

9০11 ৮7 07০ 79105808] 15010199817 825 50৪ 10711250506 07158৮9, 9165177215 

কাত) গনছ 901 খ]0াঘ 10101) ও ২৮61119 071)) £111997৩) ৮০৫)) 10. 0০৬/091 820 £2 

5 81510 6015৮ £০7089- 2086 29৩8৮ & 98১81718718. 95. ৬১ 3৫1 19. 025.1 

১০. 6.6, 0881) 10) 0:09 নি ্ 

. [১998] ৪৪19 86 (189 091] 8৪১ 20007 00 10 &০ 26. 803 2 60 %& 5 আত 
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ই লাস পা শ্টিণ সিপিএ পাটি পান পা পন ইসি পপি তা লা, এ ০. পপ শা শী পা পাত, এ লা পান শীত পি শা পাদ শি তল লা পি লী পি সি সি এ ৩ রস এস ছি ছে এ কো ০ পচ এ পা এ লি পা পপ পা শা পা পিএ 

| হরিদ্রা 
জাপান প্রত্যাগত কৃষিতন্ববিদ্-_শ্রীযুৎ যামিনীমোহন মজুমদার লিখিত 

বৈশাখ ্যেষ্ঠতে হলুধ রোও | 

দ্রাব। পাশ! খেল ফেলে থোও ॥ 
আষাঢ় শ্রাবণে নৈড়ায় মাটী। 

ভাঙ্গক্রে নিড়ায়ে করিবে খাটি ॥ 

'অভথা.সিঠিসে পু্ঠল-হলদি ।7$ 

দৃথিবী বঙ্ক্গন তাতে না'ফলদি /" € খন) 

হরিদ্রার নাম-_হরিদ্রা, কাঞ্চনী, গীতা, নিশাবাচক শব্দ বরবর্ণনী, ক্রিমিসা, 
হলদি, যোবিৎপ্রিয়। ও হরবিলাস্িনী।" 

১। হরিদ্রার গুণ-- আমরা পাক করিবার সময়, মাছে, তরকারিতে ও ভাউলে 

হলুদ ব্যবহার করিয়! থাকি, _সাধারণেন ্ফুরিদ্রার,, একমাত্র ব্যবহারই জানেন। 
কিন্তু হরিদ্রা একটি মহৎ উপুকারী বস্ত। নানা কঠিন য় ওষধ ন্বরূপ ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। আয়ুর্বেদ শার্েখরিদ্রো কফ, বায়ু আশ্রিত কুষ্ঠ, কুগড এবং 

ব্রণ ইত্যাদির একটী উতৎকুষ্ট উবধ। রাজবল্লত গ্রন্থ মতে হরিদ্রা সোথ রোগেরও 

একটা উত্তম ওষধ। শোথ রোষ্ধে-ভাঙ্তীরি মতে আজ কাল হরিদ্রার ব্যবহার 

হইতেছে। হরি্রার ষে কমি নষ্ট করিবার একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে তাহ। 
পল্লিগ্রামের অনেক গৃহস্থ ললনাগ্ণু 1+ুবগৃত আছেন। শিশুদিগের ক্রিমি হইলে 
সচরাচার গুড়ের সহিত কীচ। হলুঈ থাওয়াইয়৷ দেওয়া.হয়। অভিধানে হরিদ্রার 

অপর নাম বর্ণবতী। অনেক দ্রেংপন্ত'স্ী লোকগণ প্রতিদিন কাচা হলুদ মাথিয়া 
নান করতঃ এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়। থাকেন। আজ কাল ডাক্তারি 

পুস্তকেও হরিদ্রার গুণাগুণ সন্বন্ধে মেক কথা প্রকাশ হইয়াছে । 'ভাক্জার রমফিস্ 

সাহেবের মতে সকল প্রকার চর্মরোগের পক্ষেই হরিদ্রা উতৎক্ই ওষধ। ডাক্তারি . 

মতে হরিদ্রা আগের অর্থাৎ ইহা হইতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কোন কোনডাক্তার 

বলেন, কীমল। এবং বহুযুত্র পীড়ায় পীড়িত রোগীর পক্ষে হুরিদ্রা বিশেষ উপকারী। 
ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকে কা।চ। হরিদ্রার রস ক্রিমির জন্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 

গরন্ত তাহাদের মধ্যে কাহারও মতে. কঠিন নাকে ঘ। ইত্যাদির পক্ষে হরিদ্রার 

ছাই একটু মঙ্োধবধি। হরিত্রা পোড়াইয়। তাহার ছাই এবং মার্গছা তৈল একত্রে 

মিশাইয়া নাকে দিলে যে কোন প্রকার নাকে ছা হউক প্রায়ই আরোগ্য হয়। 



৩৬৮ কৃধক-_চেত্র ১৩১৮ ১২শ খণ্ড ।' 
৯ পি পিস লজ গলি শৌিকাসড জা এপস পলো ওকি তা শা ১০৪ ৯ পাত কা শি ত সওজ পোস্ট, আছ তা চি ৫৯৮৯৯ লা 5 চ রাছি রা জানি লাসিলাতি লোভী শোক তান ওলি, সিপা ছল পাল ৬ আিান্ছিত 

বিলাতের বৈজ্ঞামিকের! ও ডাক্তারের! হরিদ্রার সাহায্যে আর একটা প্রয়োজনীর 

বিষয় পরিক্ষা! করিয়া থাকেন। আহারের কোন বস্ততে কিন্ব। কোন ওষধে 
প্রতাবে ব। জলে সারক পদার্থ আছে কি না, ইহ] পরীক্ষ।র জন্য টারমেরিক নামক 

ঘে কাগজ ব্যবহার হয় তাহ! হরিদ্রার দ্বারাই প্রস্তত হুইয়৷ থাকে । হরিদ্র। 
কাগজে মাথা ইয়। তাহ। বাতাসে শুখাইয়! সেই কাগঞঙ্জ কোন বস্তর মধ্যে দিলে 

যদ্দি লাল ব। কট! রঙ হয় তবেই বুঝা! যায় তাহাতে ক্ষার পদার্থ আছে।, বিধ্যাত 
ডাক্তার রইলে সাহেব নান! অনুসন্ধান ও পরিক্ষা করিয়া হরিদ্রার এই কয়টী গুণ 

স্থির করিয়াছেন-__-১ হবিদ্রার রস তিক্ত, ২ সদগন্ধধুক্ত, ৩ উত্তেজক, ৪ বলকারক, 
৫ উদ্দরের পীড়ানাশক, ৬ সবিরাম জ্বর নিবারক, এবং ৭ উদরী পীঁড়ানাশক । 
মুসলমান হাকিমগণের মতেও হরিদ্রা অনেক পীড়ার ওষধ, প্রমেহ পড়ায় সর্বদাই 
তাহার। ব্যবহার করিয়া থাকেন। হরিদ্রা যে কেবল ওবধ স্বরূপ ব্বব্যহার হয় 
এমন নহে ইহার অনেকগুণ আছে। হরিদ্রা কুমিরের পক্ষে ভয়ানক বিষ, কোন 
প্রকারে কুমিরের গাত্রে একটু প্রবেশ করিলেই কুমীর মরিয়া যাক্স, একারণ 
শীকারিগণ গুলীতে হরিদ্র মাথাইয়। বন্দুকে ব্যবহার করেণ। হঙ্সিদ্রার গঞ্জে 
কুমীর পলায় বলিয়া কুমীরতরা৷ নদীতে" হরিদ্রা৷ গাত্রে মাথিয়া! স্গাক্জে বিপদের 
আশঙ্কা থাকে না। এ কারণ দাক্ষিণাত্যের লোকের। হরিদ্র। গাত্রে ব্যবহ্ধর করে। 
সাপও হরিদ্রার গন্ধ সহা করিতে পারে না। 

হিদ্র। সমস্ত প্রকার পোক। নষ্ট করে, হরিদ্রায় পচ! নিবারণ করে, এজন 

চামারের! চাম প্রস্তুত করিতে হরিদ্র ব্যবহার করে ।, অনেকে গোলাপ ইত্যাদির 

চারা রোপণ করিয়া উইয়ের ও অন্ান্ত পোকার উপদ্রবে বড় কই পাইয়া 

থাকেন। কিন্তু তাহার ঘযদ্দি হলুদ গুলিয়া পিচকারীর হারায় গাছে ও 
মাটীতে ছিটাইয়৷ চার রোপণ করেশ তবে পোৌকাম় আর গাছ নষ্ট করিতে 

পরে ন|। রি 7৮ ও 
২। হরিদ্রার ব্যবস1-_হরিদ্রার গুণও ফ্ডেপ“ইহার ব্যবসায় লাভ ও” তেমনি. 

প্রচুর। যত্ব করিয়। হরিদ্রার চাষ করিলে একর প্রতি খরচ বাদে ৮০২ হইতে 
১২৯ ২পর্য্যস্ত লাভ হইতে পারে ।. বাঙ্গাল দেশ হইতে পশ্চিষে হবিদ্র। রপ্তানী 
হয়। বিদেশে এদেশ হইতে এখনও অধিক পরিমাণে যাইতে পারিতেছে ন1। 

চীন ও জাপান দেশেও ইহার আবাদ হয়। ব্যবসাএ জন্ত২ প্রকার হরিদ্রা প্রস্তত 

হয়। একপ্রকার ইহাকে জলে সিদ্ধ করিয়। রৌড্রে শুকাইয়। বস্তাবন্দি করিতে 
হয়। আর একপ্রকার ইহার চূর্ণ প্রস্তত করিয়! চিনি বা লবনের: মত: বস্তাবন্দি 
করিয়া ব্যবসার জন্য চাল।ন দেওয়া হয়। এই প্রকার হলুদের টর্ ৪৪৭ 

(ক্কি্ত প্রথম প্রকারের হরিদ্রা ধিক দিন তাল থাকে । 5 
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তি ছি সি আচ ডল উজ 

সি সতী সির তর স্পা সত আটা জা হত স্ত প৯ তত তত চপ স্ড ৯৩ সি পি তত ১৭ তলা সী হত হে জপ্াস্ঠিত ৬ ১৩০৫ 

৩। হরিদ্রার জাতি তেদ্__আমাদের দেশে চারি জাতীয় হলুদ দুষ্ট হইয়া 
থাকে। যথ পঁকানির1, কাজলা, ছকমে! ও বাঘহাতা। ইহার মধ্যে প্রথম 
ছুই জাতীয় হলুদ সর্বোৎকৃষ্ট । কাছাড় অঞ্চলে কামরাঙ্গ! নামক এক জাতি হলু 
পাওয়া যায়। এ হলুদ মোটা হয় বটে কিন্তু পিদ্ধ করিলেপুটপ্রস্ততহয় না; 
কাচা বেলায় ইহার রঙ ঠিক চীনে সিন্দুরের ন্যায় দেখায়। এতত্ব্যতীত ভিন্ন তিন্ন 
স্থানে ছ্'াচি, বাঘনালী, বরারবাট, আদ! গেঁটে, খেঙ্গুর ছড়ী ইত্যাদি নানা নামে 
লানা জাতীয় হলুদ জন্মে। 

৪। হবিপ্রার কৃষি স্থান নিরপণ-_-দোয়াস বেলে মাটী হরিদ্রার উপযুক্ত জমি, 
মেটেল অথবা একেবারে বালি মাটীতে হলু ভাল হয়না । অধিক দিনের পতিত 
জমিতে উত্তম হরিদ্রা জন্মে। অধিক দিনের পতিত জমি না পাওয়। গেলে অন্ততঃ 
চার পাঁচ বৎসরের পতিত জমিতে হলুদ মন্দ হয় না। যেল্মি বন্তার জলে ডুবিয়। 
যায় অথব! যাহাতে বৃষ্টির জল বাঁধিয়া থাকে, সে প্রকার জমিতে কখনই হলুদ 
হইতে পারে না, কারণ হলুদ গাছের নীচে জল বাধিলে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়। 
ষায়। সি র 

€। সমন্প নির্বাচন_-১৫ই টবশাখের পর হইতে টজ্যষ্ঠ মাসের ১৫ই পর্যন্ত 

হরিদ্রা রোপণের উতরুষ্ট সময়। ইহার পর হরিদ্রা রোপণ করিলে গাছ নিস্তেজ 

হয়? স্থৃতরাং তাহার নীচে হলুদ জন্মে না 
৬। সার কথন--পতিত ক্ষেত্রে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, স্বতভাবতঃই 

তাহার উর্বারতাশক্তি অধিক হইয়া খাকে। ওচলামাটী, পচ পাতা, পচা খড়, হরিড্রা 

ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম সার। গোবর সার নিষিদ্ধ, কারণ ইহাতে কড়া পোকা 

জন্মিয় চার। ক1টয়া দেয়; আর পোকা লা হইলেও গাছ শীত্র বড় হইয়া! যায়, মেই 

জন্ত হলুদের পরিমাণও কম “হয়; এবং বে হলুদ হয় তাহাও মোট! হইয়া পড়ে, 
তাহাতে জলীয় অংশ বেশী থাকে, কাজেই মোটের উপর ফলন কমিয়া বায়। 

৭। চাষ প্রণালী__যে জমিতে হুপুদ্দের চাষ করিতে হইবে, তাহ! অন্ততঃ এক 

ফুট করিয়া খনন করা কর্তব্য। কার্তিক.ব! অগ্রহায়ণ মাসে ত্র জমি একবার 

কোদাল দিয়া! কোপাইয়!- রাখিতে হয়, তাহার পর ফ্ান্তন বা চৈত্র মাসে দোকোপা। 

করিপা তাহার উপর ৩1৪ বার মই দিয়! জমি সধান করিয়া লইতে হয়। হলুদের 
জমিতে কিছু কিছু চেল থাক1 আবশ্টাক, কারণ ঢেল। থাকিলে জমিতে ফাপ থাকে, 

সুতরাং ,হলুধও ভাল জন্মে। লাঙ্গল দ্বার! চাষ না৷ করিয়া কোদাল দ্বার! জমি 
কোপাইন়] জমি প্রস্তত করিয়া হরিস্রা রোপণই প্রশন্ত। পু 

৮1 বীণ কখন-_হলুদের মোথাই বীজরূপে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । মোথার 
পাবে ড় বড় মুখী দ্বারাও বীজ কর। যাইতে পারে। সুখী ঘারা বীজ করা? 

৪৭ 



৩৭০ কষক--চৈতর, ১৩১৮ টি ১২শ খণ্ড। 
চে «লা লিলি ত এ সা অনি শি আসি পি আনান এসডি এত রেস শি ক জকি কোই সি পাতি শা কি পো এস ও ৪০ পা এন্ড এত একি একি ৩ ৬ উনি এন্সি ও চাও এলি কী লী ভি ৮৬. ০ ৯ তা ভা শন লজ শি ভাত ভি তা সখ গল ৬ শিট ০ পাস লিওনি জস্ইিপিডি তা পপি তা অই যিনি সত ফা জী ও 

হইলে তাহার গাজসংল্ ছোট মুখী গুলি তাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। মোথার বীজ 
অপেক্ষ। যুখীর বীঞ্জে হলুদ কম জন্মে। 

৯। রোপণ পদ্ধতি__জমি প্রস্তত হইলে, তাহার এক প্রান্ত হইতে আরম্ত 
করিয়। অপর প্রান্ত পর্দ্যস্ত এক এক হাত অন্তর ৫1৬ অঙ্গুলী গভীর করিয়। সোজানুজি 
স্কুলি কাটিয়। তাহার মধ্যে ১৯৫১৬ অন্কুী ব্যবধানে এক একটী বীজ ফেলিয়া 
তাহার পর ৩1৪ অঙ্রলী মাটা চাপা দিতে হয়। কৃধকের। জুপি, কাট। ও হরিদ্রার 
বীঞ্জ রোপণ এক সঙ্গেই করিয়া থাকে । তাহার। প্রথমে একটা স্ুণি কাটিয়। 
তাহার মধ্যে মধ্যে বীজ ফেলিয়৷ যায় এবং দ্বিতীয় জুলির মাটী প্রথম জুলিতে রোপিত 
বীজের উপর চাপ! দেয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে একটী জুলির মাটী অন্ত জুলির বীজের 
উপর চাঁপা দিয়া গেলেই "বীজ রোপণের কার্ম্য সহজে সম্পাদিত হয়।; হলুদের 

জমিতে জল নিকাশের.জন্ত দীর্ঘ প্রস্থে এক ফুট নাল। কাটিয়। দ্রিয়। তাহা কতকগুলি 

চতুফোপ ক্ষেত্রে বিতক্ত করিয়া দিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। হলুদের ছ্দমি যত 

শুকনা থাকে ততই ভাল। কোন কোন স্থানে দীর্ঘ প্রস্থে আধ হ।ত অক্জর রূপে 
হলুদের বাঁজ রোপণের পদ্ধতি আছে। কিস্তু তাহা ভাঙ ব্যবস্থা নহে। ইঞ্কাতে গছ 
অত্যন্ত ঘন ঘন হয় এবং হলুদ কম জন্মে। বিশেষতঃ হলুদ তুলিবার সময় ফোদালের 
কোপ লাগিক্া) অনেক হলুদ কাটিয়া! যায়। হলুদ গাছের গোড়ায় দাড়া বাধিয়! 
দেওয়। নিতান্ত গ্রয়োঞ্জন। দাড়া ব আইগ বাধিয়! ন৷ ধিগে গাছের গোড়ায় জল 
বাধিয়। গাছ নই হইবার সম্ভাবনা । পূর্বোক্ত গ্রকারে বীজ রোপণ করিয়। তাহার 

উপরকার মাটাগুলি হাত দিয়া সমান করিয়া! ন। দিলেও চলে । ক্ষেত্রে ষে ছোট 

ছে!ট ঢেল। থাকিবে, তাহ। বষ্টির জলে গলিয়। গিয়া আপনাপনি মাটী সমান হইয়। 

যাইবে। চারা বাহির হইলে এক মাস পরে একবার নিড়াইয়; দ্রিতে হয়। 

প্রথমবার নিড়ীনের পর ২৯২৫ দিনের পর পুনরায় নিড়ান উচিত, কারণ হবিস্রা 
ক্ষেত্রে ঘাস হুইতে দেওয়া উচিত নহে। দে-নিড়ানির পরে হলুদ গাছে,.আইল 

বাধিয়! দেওয়। উচিত1 আইল বাধিবার জন্ত গাছের মধ্যে মধ্যে জুলি কাট! 
হইবে, তাহার গতীরত1 যেন আধ হাতের অধিক না হয়। গাছু বড় হইলে 
তাহার নীচে ঘাস জন্সিতে পারে না, জন্মিলেও আপনি মরিয়া যায়। যদি নিতাত্তই 

অধিক ঘ!স জন্মে তবে হাত দিয় তুলিয়া ফেলিলেই চলিবে । ইহার পর হুদক্ষেত্রের 
কোন কাজ নাই। কেবল গরু বাছুর বাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তক্জপ 
বেড় দেওয়। উচিত। ্ 

১৯ হুরিভ্র/ণউভ্তোলন-_ম।ঘ মাসে কি তাহার পুর্বে হলুদের গাছগুলি শুকাইলে 
হি ক্ষেত্র হইতে স্থানাস্তরিত করিতে ব1 পোড়াইয়৷ ফেলিতে হয়। তৎপরে 

'ঃঞ্েত্যেক আইল ব। পিলের প্কীকে ফাকে কোপাইয় হলুদ তুলিতে হয়।. হলুদ 



১২শ সংখ্যা । হরিড্রা ৩৭১ 
শি চিত ভান চিজ জস্ি তস্মি র সপ এসি ৮, ঞ ছি রো কন ভি ৬ ০ প্রস্থ 

তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হলুদের মুখী লিও পৃথক করিয়া লওয়৷ আবশ্তক। 

মোখীগুলি এই সময় উত্তমরূপে ঝাড়িয়। পরিকর করিয়া এবং তাহ বীজের জন্য 

কোন বৃক্ষের ছাওয়ায় অথবা কোন তল স্থানে গাঁদা করিয়। পোয়াল (খড়) 
চাপ] দিয়! রাখিতে হয়। 

১১। সিদ্ধ ও শুষ্ক প্রণালী_-হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া তাহার শুট প্রস্তুত কর। 
অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন কার্য; কিরূপে হলুদ পিদ্ধ করিতে হয় এবং সেই সিদ্ধ 

হলুদ কিরূপেই ব! শুকাইতে হয়, ধাহার। স্বচক্ষে ন দেখিয়াছেন, তাহার। কেবল 
পুক্তিকা পাঠ করিয়া! এ কার্যে প্রবৃস্ত না হন। সিদ্ধ করিখার সময় অন্যমনস্ক 

হইলে, একটু তাপ খারাপ হইলে সমুদয় ন্ট হইয়া যায়। হলুদ কম সিদ্ধ হইলে 
দরকো1চ] মারিয়া যায়, শুট হয় না এবং অধিক সিদ্ধ হইলে রঙ জুলিয়। যায়। 

হরিদ্রা) সিদ্ধ করিবার পুর্বে নাদা, ঝুড়ি ও তেক।ট। সংগ্রহ করিয়৷ রাখিতে হয়। 
এই গুলি হলুদ সিদ্ধ করিবার উপরুরণ। যেস্থানে হলুদ পিদ্ধ করার উনান কিংব1 

বাইন কাট হইবে, তাহার অনত্িদূরে নাদ। পাতিয়! তাহার উপর তেকাট। ও 

ঝুড়ি বসাইয়। রাখিতে হয়। মাঝারি রকমের তোলে! হড়িই হলুদ সিদ্ধ করিবার 

উপযুক্ত পাত্র। প্রথমতঃ হাড়ির চারি ভাগের তিন ভাগ হরিদ্রা পূর্ণ করিয়। 

তাহাতে গোবর মিশ্রিত জল ঢ।লিয়৷ দিতে হয়। এ জল যেন হরিপ্রার তিন -অন্গুপী 
নীচে থাকে । হলুদের সমান সমান জল দেওয়। কিন্যা জল দিয় হলুদ ডূবাইয়। 
দেওয়। উচিত নহে। জ্বাল দিতে দিতে যখন হরিদ্রা উতলাইয়া পড়িবে সেই 

সময় একট! কাঠির দ্বার ঠাসিয়া দিয় তাহা হইতে নামাইয়। ঝুড়ির মধ্যে 

তাড়াতাড়ি ঢালিয়া দিতে হইবে । একবার উতলাইয়া৷ উঠিলেই যে হলুদ সিদ্ধ 
হইল এমত নহে, এঁ গরম জলের তাপ সমুদয় হলুদের উপর লাগিয়াছে কি ন! ইহা 
দেখিয় তবে উনান হইতে হলুদ নামাইতে হইবে। যদি বুঝিতে পারা যায় ষে, 

গরম জলের ভাপ উপরকার হলুদ্দের উপর ভাল করিয়া লাগে নাই, তাহ! হইলে আর 
একবার উতলাইলে নামাইতে হয়। ছুইবারের অধিক জল উতলাইতে দেওয়৷ উচিত 

নহে। হলুদ সিদ্ধ হইয়া! গেলে তাহ। তাড়াতাড়ি করিয়। এ ঝুঁড়ির মধো ঢাপিয়। 

ফেল। যাইতে পারে। তংপরে সমস্ত সিদ্ধ হলুদগুপি একস্থানে গাদ] করিয়। প্রথম 
দিন চেটাই কিন্বা ছাল] দিয়। ঢাক! দিয়। রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনে এ সিদ্ধ 

হলুদ কোন ঘাসযুক্ত স্থানে ৩1৪ জ্ুলী পুরু করিয়। বিছাইয়। দ্রিতে হয় এবং প্রত্যেক 
চারি দ্রিন অন্তর তাহ] নাড়িয়৷ চাড়িযা উল্টাইয়৷ পাল্টাইয়া দিতে হয়, এইন্প 

করিলে যখন হলুদের রস মরিয়! যাইবে, তখন হলুগুলি দলিতে হইবে। ন। 

দলিলে হলুদের দান! গোল হইবে না, চেপ্ট| হইয়া যাইবে । ৩৪ বার দলিলে 

'ঘানা গোল হইবে। এক দিনেই তিন ঢার ব্যর দিতে হইবে এমন নহে? 
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প্রথম দিন ঘলিবার ২ ২৩ ১ দিন পরে দ্বিতীববার দলিতে হইবে। জলির দিবার 

পরও ধত দিন না” শুকায় ততা্দন বৌদ্রে দিতে হইবে । তাল করিয়। শুকাইলে 

এঁ হলুদ কুল! দ্বার। ঝাড়িয় পোলাজাত কিন্বা বস্তাবন্দি করিয়। রাখিতে হয়। মাঘ 
মাসের মধ্যেই হলুদ সিদ্ধ কার্য শেষ করিতে হয়। হলুদে পোকা লাগিলে তাহ! 
গরুর চোঁন। যাখাইয়। শুকাইলে পোক। মরিয়া বায় । হলুদ ভাল জন্মিলে বিঘ! প্রতি 

২*/ মণ শুক হরিদ্রা পাওয়। যায়। এক জমিতে দুই বারের বেশী হলুদ রোপণ 
উচিত নহে, কারণ হলুদ জমির উর্বরতা নষ্ট করে। হলুদ্ধ তুলিয়া সেই ক্ষেত্রে 
তালরপে সার ন৷ দিয় অন্ত ফসল দেওয়া উচিত নহে। র্ 

"” আলুর পোকা 

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ্ হইতে প্রাপ্ত 

উৎপত্তি ও বৃদ্ধি-কয়েক বৎসর হইল এই পোকা ইউরোপ হইতে বীজ-.. 
আলুর সহিত ভারতবর্ষে আইসে এবং ১৯৯৭ সালে প্রথমে পাটনার মিকটবর্তাঁ 
কতকগুলি আলুর গুদামে বিশেব অনিষ্ট করে । রেগের রগ্ডানির হিসাকে খুঁজিয়। 
দেখ। গিয়াছে কেবলবাত্র পাটন। সহরে এই পোকার উপদ্রবে আলুর রপ্তানি 
১৯০৮ সালে ২৭৭*** (ছুই শত সাতাত্তর হাজার ) মণ হইতে ১৯১১ সালে কেবল 
মাত্র ৫৪০০০ (চুয়ান হাজার ) মণে দীড়াইয়ছে। ১৯১১ সালে এই পোকার 

উপরব সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, সাওতাল পরগণা, 

বর্ধমান, হাওড়া ও আন্দুল প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত জায়গা হইতে শুনা গিয়াছে 

এবং খুব সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে বাঙপার যেধানে যেখানে আলুর চাব হইয়। 
থাকে সেই খানে এই পোকা ক্ষতি করিতে আর করিবে। 

জীবন বৃত্তাণ্ ও বিবরণ- ক্ষেতে স্ত্রী প্রজাপতি আলু গাঁছের পাতার ব। 

ভাটার উপর ডিম পাড়িয়! থাকে এবং কীড়াগুলি ডিম হইতে ফুটিয়৷ পাতায় ক 

ভাটার ভিতর প্রবেশ করিয়া খাইতে থাকে এবং তজ্জন্ত সেই পাত। বা ভাটাগুলি 
শুকাইয়া যায়। আলুর উপরও ইহ অনুরূপ ভাবে ডিম পাড়ে। আলু চোখের 

উপর স্ত্রী গ্রঞ্গাপতি ভিম পাড়ে এবং কীড়াগুলি ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া 

আলুর তিতর:প্রবেশ করিয়। ইহার শশাস খাইতে থাকে । গুদাম জাত আলুর অনিষ্ট 
এইরূপ তাবে হয়। আনু চোখের নিকট কাল রঙের গুড়! গুঁড়। কীড়ার খিষ্ঠা, 

হারা . 

'ঝুনখিলেই বুঝিতে হুইবে যে উচ্বাতে পোকা লাগিয়াছে। দশ পনর দিন এইরূপ 
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তাবে খাইয়। কীড়াগুলি পূর্ণাবস্থ। প্রাপ্ত হয় এবং তখন প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা! দেখিতে 

শাদা রডের ছোট গুটি বাধিয়া তাহার ভিতর পুত্তপী হইয়। থাকে এবং 

অল্প দিনের ভিতর প্রজাপতি হইয়! বাহির হয়। প্রজাপতিটী প্রায় ৩ ইঞ্চি লন্ব! 

এবং দেখিতে ছোট কাল রঙের হয়। স্ত্রী প্রজাপতি গুলি আলু গুদামের ভিতর 
ভাল আলুর চোখের নিকট ডিম পাড়ে ; সাধারণতঃ গুদামে আলু ঢাক থাকে ন। 

সেই জন্য স্ত্রী প্রজাপতিগুলির ডিম পাড়িবার সুবিধ। হয় এবং অল্প কালের মধ্যে 

ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং সেই পরিমাণে আলুর ক্ষতি হয়। প্রত্যেক 

স্ত্রী প্রজাপতি প্রায় ১০০ (একশত ) করিিয়। ডিম পাড়ে এবং এক মাসের ভিতর 
সেইগুপি প্রজাপতি হয়৷ পুনরায় ডিম পাড়িয়। থকে । যেখানে এই পোকার 

প্রকোপ বেণী হইয়াছে সেখানে কোনরূপ প্রতিকার বিনা আলু ভাল ভাবে রাখা 

অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার । বাঙল!দেশে চৈত্র হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ পোক। 
হইতে গুদাম জাত আলুর বিশেষ ক্ষতি হয়। 

উপ্রায়_ সরকারী কীটতববিদ অনেক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 

আলু শুকান বালির দ্বার! ঢাকিয়া রাখিলে, প্রজাপতি আলুর চোখের নিকট ডিম 

পড়িতে পারে না। তজ্জন্ত আলুর কোন প্রকার ক্ষতি হয় না, ১৯০৯ সাল হইতে 
বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ পাটনায় বালি দিয়! ঢ।কিয়। রাখিয়া আলু বাচাইবার জন্ত 

বিশেষ চেষ্ট। করিতেছেন। ১৯১* সালে ৫* মণ এবং ১৯১১ সালে ১** মণ আলু 

উপরোক্ত উপায়ে পাটনায় €চন্র মাস হইতে আখিন মাস অবধি রাখা হইয়াছিল। 

'উহ। হইতে বিশেষ সুফল পাওয়৷ গিয়াছিল। বালির নীচে রক্ষিত আলু পুর 

হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল অর্থাৎ পোকার উপদ্রবে অপচয় ন। হইলে ১০০ মণে যত 

মণ পাওয়া য।ইত ইহাতেও সেই হিসাবে পাওয়। গিয়াছিল। গুদামে কিছু দিন 
আলু বাখিলে শুকাইয়। যাইবার দরুণ, ইহার ওজন বিশেষ কমিয়া যায়। 

সংরক্ষিত আলুর ওঞ্জন সেই পরিমাণে ঘাটুতি হইয়াছিল মার। গত ১৯১ সালে 

পাটনাতে ২** শত চাধী প্রায় ৮৪৩০ মণ আলু উপরোক্ত উপায়ে রাখিয়াছিল, 

তাহার ইহাতে বিশেষ উপকার পাইয়াছিল। কিন্তু যাহার! এই নিয়মের 

অতে কাজ করে নাই তাহাদের আলু টজ/ষ্ঠ মাসের ভিতরেই পোকার দ্বার! 

নিঃশেবিত হইয়াছিল। বালি সংগ্রহ কর এবং মাঝে মাঝে আলুর বাছানি 
খরচ এমন কিছু বেণী নহে এবং পোকা লাগ! জায়গায় এইরূপ উপায়ে আলু 
বাচাইয়! বাঁ শ্বরূপ বেচিতে পারিলে বিশেষ লাভ হয়। গত ১৯১০ ও 

১৯১১ সালে যখন পাটনায় সমস্ত গুদামে এই পোকা, আলুর বিস্তর ক্ষতি করিতেছিল 

তখন সরকারী তরফ হইতে ৯৬২ টাক! খরচ করিয়া! ৭৫ মণ আলু ৬ মাসের জন্ 
ভপরোস্ত উপায়ে রাখ। হইয়াছিল এবং আশ্বিন মাসে উহ! ২৮৩২ টাকায় বিক্রম 
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করা হইয়াছিল। | অর্থাৎ গুদাম ভাড়া ও বাছানি খরচ বাদে € চাষীর এই 
বাবদ কিছুই খরচ করিতে হয় না) মণ করা ২* টাক হারে লাত হইয়াছিল । 

ইহ। হইতে বালির দাম, চ্যাটাইয়ের দাম, বাছানি খরচ প্রভৃতি যদি মণ করা।* 
আনা! হিসাবে বাদ দেওয়। যার তাহ! হইলেও মণ কর] ২২ টাকা লাভ থাকে । 

সাবধানত1--আলু রাখিতে হইলে নিয়লিখিত বিষয়ে দৃ্টি রাখ! উচিত। 
১। যে গুদামে আলু রাখ! াইবে তাহার অবস্থা ভাল হওয়া উচিত। যেন 

ছাদ হইতে বর্ষার জল না পড়ে। ঘরটি ঠাণ্ডা! ও দেওয়াল গুকান হইলেই ভাল। 
জালু রাখিবার আগে ঘরটি ভাল করিয়া ঝাড়িয়! লওয়। উচিত যেন আঙ্গে হইতেই 
ইহার ভিতর প্রজাপতি ন। থাকিতে পারে ॥ 

২--. গুদ।মের মেজে মাটি হইতে যত উচু হয় ততই ভাল এবং হ! দেখা 

উচিত যে ইহা যেন €কান সময়ে এমন কি বর্ধাকালেও সে'তসে"তে না হয়;। 
৩। আলু: গুদামে তুলিবার আগেই ইহাকে ভাল করিয়। বাছিয়া লওয্কা! উচিত। 

প51 বা পোকালাগ। আলুগুলি বাছিয়। মাটীর নীচে পুতিয়া ফেল। উচিউ। ইহ] 

ভাল আলুর সহিত যেন গুদামের ভিতর ন। যায়। : 

৪। আগে হইতে নদীর বালি কিন্বা অন্ত কোন বাপি খুব উত্তম রূপে 
শুকাইয়। রাখ! উচিত। আলু গুদামজাত হইলে প্র শুকান বালির দ্বার। আলুর 
প্রত্যেক গাদাটী এমন সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়! রাখ। উচিত যে বালীর ভিতর হইতে 

একচী আলুও যেন বাহির হইয়া না থাকে। আলুর গাদ। গুলি এক হাতের 
অধিক উচ্চ না হইলেই ভাগ হয়। | 

৫। মাঝে মাঝে বালির নীচে হইতে মালুর গাদ! বাহির করিয়া পচ ও 

পোক। ধর] আলু বাছ! উচিত এবং গ্ররূপ খারাপ আলুকে মাটীর নীচে পুতিয়। 

ফেল! কর্তব্য। বাছ। হইয়। যাইলে প্রত্যেক গাদ। পুনরায় বালির দ্বার পুব্বেকার 

মতন ঢাকিয়। রাখ। উচিত । 

ধাহার। উপরোক্ত উপায়ে আলু রাখিতে ইচ্ছুক তাহার নিয় লিখিত ঠিকানায় 

চিঠি লিখিলে ব্টবহারিক উত্ভিদতৰবিদ্ তাহাদিগকে পরামর্শ দিতে ও এই বিষয়ে 
সাহায্য করিতে বিশেষ সুখীজ্ঞান করিবেন। কোন নৃতন জায়গায় এই পোকার 
আবির্ভাবের সংবাদ পাইলে উক্ত ব্যক্তি বিশেষ ধাবিত হইবেন। 

০০০ 

ই, জে, উডহাউস্ এম, এ? এফ এল, এস, 

ইকনমিক বটানিষ্ট, বেঙ্গল, সাবোর। ই, আই, আর (লুপ লাইন) 

.-8.--আলুর পৌকার চিত্র ও বিশেধ বিবরণ বঙ্গীয় ক্কবি-বিভাগ হইতে র্কাশিত “ফসলের : 

পাক" নামক পুস্তকে জষ্টব্য |: যুদ্্য ১৫* টাকা, কৃষক অফিসে পাওয়া! যায়. ৬ 



১২শ সংখ্যা | ] সরকারী কৃষি সংবাদ 
স্টপ সম 

৩৭৫ 
ভটিঠ হত জট ভি ৮ ৭৮৮ পরি বটি জল সক তম সপ কী বিটি সি ত পি ৫ সনি ভআাদি সু 

সরকারী কৃষি সংবাদ । 

বঙ্গদেশে তুলার চাষ 
( তুল৷ তত্ববিদ জি সেরার্ড সাক্ষেবের অভিমত ) 

১৯১০-১১ সালে তুল। তব্ববিদ্ তুল] চ।ষের পরীক্ষা-ক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করিয়া 

বঙ্গে তুলাচাষ সথ্ন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহ বড় কিছু 
আশাপ্রদ নভে। 

চু'চড়া ক্ষেত্রে ছুইটি চৌকায় বুড়ী ও কান্বোডিয়া তুলা তিনি ভালরূপ জন্মিতে 
দেখিয়াছেন। সেই ছুইটি চৌক। পুকুরের পাকমাটি ও জগ্গজ উদ্ভিদ সার ফেলিয়া খুব 
উ'চু করা ও তাহাতে সারের মাত্রা খুব অধিক । জল বগিবার কোন আশঙ্কা নাই। 
কিন্তু সাধারণতঃ বাঙলার সর্বত্র এইরূপ কতটুকু জমি মিলিতে পারে সুতরাং এ ছুই 
চৌকায় উৎপন্ন তুলার ফলাফল লইয়! ধিচার কর। চলে না। তিনি আরও বলেন 

যে, এই ছুই স্থানে তুলাচাষ না করিয়া কল। বাগান করিলে লান্ভ অধিক হইত । 

সাধারণ সমতল জমির চৌকাগুলিতে তুল! তাল জন্মায় নাই। সেগুলি ধান জমির 
সহিত সমতল সুতরাং তাহাতে কিছু জলবসা, তাহার মতে সে জমিতে ধান চাষ করাই 

ভাল। এই ক্ষেত্রে স্থানীয তুণারও পরীক্ষা হইতেছিপগ। স্থানীয় তুল। চাষে কোন 

লাভ হওয়ার সম্ভাবন1 নাই কারণ শীতের শেষে তাহাদের ফুল হইতে সুরু হইল, গ্রীপ্ম 

ভিন্ন ফলগুলি পাকিবে ন। কিন্তু গরমে ভাল তুলা হওয়া অসম্ভব । এরূপ স্থলে স্থানীয় 

তুলার আবাদ. না করিয়। ধান কিন্। পাটের চাব করাই সুযুক্তি। দেশিলা ও 

বগিল। এই ছুই জাতীয় তুলার আবাদ হইয়াছিল ইহা! আরও দেরীতে পাকে এবং 

দীর্ঘ কাল ক্ষেতে থাক! হেতু অসুবিধা হয়। এই সকল বিশেষ কারণ আছে 
বলিয়! তাহার মতে বাঙলায় তুল। চাষের সুবিধা! হওয়। কঠিন। তবে কান্বোভিয়। 
ও বুড়ীর আবাদ দীর্ঘ কাল ধরিয়! করিতে করিতে উক্ত দুইটির চাব সম্বগ্গে অনুসন্ধান 

কষিতত্ববিদ্ জীবুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী ৷ 
১। ক্কষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একরের) দ্বিতীয় সংস্করণ ১২ (২) সবজীবাগ ॥০ 

(৩) ফলকর ॥* (৪) মালঞ্চ ১২ (৫) 7880188 017 107)80 ১২ (৬) ৮১০196০ 

0018907519০) (৭) গৃগুথাস্ত ।০, (৮) আযঘুর্ধেদীয় চা, (৯) গোলাপ-বাড়ী দ* 
০৯*) মৃত্তিকা-তন্ব ৯২, (১৯) কার্পাস কথা ॥*+ (১২) উত্ভিদুদীবন ॥*-_যন্তস্থ। 
পুস্তক ভিঃ পিং তে পাঠাই। “কৰক” আফিসে পাওয়। যায়। 



৩৭৬ কৃষক-_ চৈত্র, ১৩১৮ [ ১২শ খণ্ড । 
সত ৯৬২ বডি বা বট সর পা বি রা স্পা দিক লি রি িউিসিন রি উহ জন্লা উটাসিতুলিনিলিসজ লি জজি টি নতি কি সুংট্ন ভারত সে সিকি শে সি তিলক ৩ সী সিটি ইত হী বি পপ সতী জী জিত আপা রী পা সিসি তি সা সা এ পি চিনি স্জি রান্ি 

পাওয়া যাইতে পাবিবে এবং কি প্রকার জল, হাওয়। বা মাটি ইহার চাষে আবশ্তক 
তাহা নিরাকরণ কর। সম্ভবপর হইবে। টাানিগারি রিফরমেটারি স্কুলের ক্ষেতেই এই 

তুলার পরীক্ষা! হইয়াছিল । 
তিনি বতগুলি ক্ষেত্র দেখিয়াছেন কোন স্থানে তৃলা! চাষ আশানুরূপ দেখিতে 

পান নাই--ছুষরাও, বর্ধমান ও বাকীপুর সকল স্থানেই তুল! চ1ব ব্যর্থ হইয়াছে । 

বুড়ী, কম্বোডিয়া, দেশিলা, বগিলা এই কয় জাতীয় তুল লইয়াই পরীক্ষ। 

হইতেছে । এই কয়জাতীয় তুলার মধ্যে বুড়ী তুলার চাখই কথক্িৎ লাঞ্জনক 
শলিয়া মনে হয়। বাকীপুরে বুড়ীতুলার চাষে এক একরে ৩১২ টাক] লাভ হইয়াছে । 

হাজাব্রিবাগে তুলার আবাদ কতকট। যে আশাপ্রদ তাহ! নিয়ে. ১৯১*-১১ 
সালেব্র এক একর ব। তিনর্ববথায় পবীক্ষ।(র ফল দেখিলে বুঝ। যায়,__ 

নাম ূ চাষে খরচ | উৎপন তুল! মূল্য লাভ 

বুড়া ৪৬1৩/০ ৫/ মণ ৬৯২ ১৬// 

কাখোভিয়। ৪৬1৩/৩ ৫ ৬০২. ১৩/০ 

দেশিল। ৪৬1৩/০ ৪./ ১৪/০ 

পো শি শিপ লিল পা পি টি টি সন সাতার 

এখানে উৎপন্ন বুড়ী তুল! সুরাট তুলার প্রায় সমান দীড়াইয়াছে। রঙ কিছু 

ময়লা। সেইজন্য সুরাটের দূর যধন এক কাণ্ডি ৩3৫২ টাকা, বুড়ীর দ্র ৩৪১২ 

টাকা। রঙের জন্য কেবল ৫. টাক দর কমিল। 

কাদ্বোডিয়ার তুলার আস নরম, চিক্ধণ কিন্ত অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহ] ব্রোচ 

তুলার প্রা সমান, কোচের দ্র ৩৩১২ টাকা এক কাণ্তি এবং কাম্বোডিয়ার দর 
৩২৫২২ টাক] কাণ্ডি, রঙ ও ছোট আসের জন্য দর ৫২ টাকার কিছু কম। 

বুড়ী তুলার হাজারিবাগের মাটিতে অনেক উন্নতি হইয়াছে, মাত্র একটু রঙ খারাপ 

হইয়াছে কিন্তু ফ্ম্বোভিয়ার রঙ এবং আসের দৈর্ধ্য ছুই খারাপ হইয়াছে কি প্রকার 

মাটি ইহার চাষের জন্য আবশ্তক তাহ। নিরাকরণ কর] বোধ হয় ভবিব্যতে সম্ভবপর 
হইবে। 

055 0৭ 
শ 014 ঠ০২10০ 010 ৮1২12 - 
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পি ৬ ০ সুর পর পরশিষ্ষিএওি জি সজ রা রশি শা পাস পীর ওত ২ লািতিবা লাজ ভাত জে ০ ভাত কাপল ৪ ৮ ক্রি তি ৬৩১ শন ১৮৩ পা শাসিত তত পী শিক পাসলীত শিস ভন ক তাই পাস আন তজত ভন শা লিভ পাত ত৭৩ 
ক্ষ এ ও - ক ন্ত এটি - পি কঠানিি, পচ এরি চ ৮ রন্জত র  ওর্িন্ তা ৮০৮ পে সপ উড পান, 

চৈত্র, ১৩১৮ সাল। 
সস উপ পপ পর রর ্  ্_ » -.. জান, _. চিত নি তি 
মরে ০ শশা সদ পপ. পপ পপ 8৮ দস রস পপ সপ -. পা ভগ পে সপ পা পর হার ০৪ - 

কৃষি-প্রতিষ্ঠ! 

€ পুর্ব গ্রকাশিতের পর) 

হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন কষিকাব্দ কে করিবে? আমর] ভদ্র সম্তান 

লেখাপড়া শিখিয় এখন কি চাধার কার্য করিব? কিন্তু তাহারা বর্দি ভারতের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখেন তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, কৃষিকার্্য 
অনাদরের জিনিঘ নহে। ইহ1 উচ্চতম বিজ্ঞানের একটী অঙ্গ । বৈদ্দিক সময়ে 
বণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ম্বহস্তে হল চালনা করিতেন। রুষিশাস্ত্র ধ্যাননিরত উপনিষদ 
প্রণেতা খবিগণেরই মস্তিষ্ক নিঃহত জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ । মহামুনি পরাশর 
প্রণীত ক্ৃষি-সংহিতাই তাহার জান্জ্বল্য প্রমাণ, পৌরাণিক যুগে আমর! অন্থমান 
করিয়া লইতে পারি যে, ধনৈশর্ষেযর দেবী লক্ষমীকে লাভ করিতে হইলে কৃষিকার্ধ্যই 
তাহার উৎকৃষ্ট পদ্থ! ছিল ; তাই মিথিলাধিপতি রাজধি জনকের হল ফলকে উৎপন! 
হইয়। লক্ী সীতা নাম প্রাপ্ত হইলেন, তৎসময়ের কষি-উৎপন্না ভারতলক্ষী রাবণ . 

কর্তৃক অপহৃত। হওয়ার এই প্রধান কারণ দেখিতে পাই। তখন লক্কাধিপতি রাবণের 

সভায় ভাক নামক একজন বিখ্যাত কৃষিতন্ববিদ পগ্ডিত ছিলেন। ডাকের নাম 

বোধ হয় অনেকেই অনগত আছেন, যথ।-_ 

ডাকে বলে শুনহে রাবণ, 
কল! রোবে না আধাঢ শ্রাবণ। . 
রোপিলে কল! হবে না, 
গাছে কলার বয়স পাবে ন1। 

* টৈদ্ধিক ও পৌরাণিক যুগের কথ! ছাড়ি! দিলেও কয়েক শতাবী পূর্বে 
উজ্জপ়িনী নগরের মহারাজ! খিরুমাদিত্যের সভায় জ্যোতিবরাক্জী খনাকে দেখিতে : 

6৮৬ ৃ 
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পাই। তাহার কষি-পাতিত্য কে না অবগত আছেন। বাহার অপু কবিজান 

পল্লীগ্রামের নিরক্ষর কৃবকগণের মুখে নিত্য গীত হইয়া থাকে বথাঃ--"ক্ষেত্রের 
কোণা. বপিজ্যের সোণ।” জ্যোতিষরাজ্জীর এই বাক্য ত্বারা আমর] বুঝিতে পারি 

বাণিজ্য স্বর্ণপ্রশ্থ হইলেও ক্ষেত্রের এক কোণায় অর্থাৎ প্রান্তে তাহ। উৎপন্ন হইতে 

পারে। বাণিজ্য প্রভৃত অর্থ সাপেক্ষ এবং লোকসানের সম্ভবও আছে বলিয়া বোধ 
হয় এরূপ বলিয়াছেন । 

ব্রাঙ্গণগণ উপদিষ্ট, বিশ্বামিত্র প্রদর্শিত, পরাশর লিখিত, খন ও ডাক পোবত 

ও রাজর্ষি জনক সেবিত কৃবিকার্ধ্য এখন বর্ণভ্ান বিরহিত সমাজের বনয় শ্রেণীস্থ 

লোকের হস্তে পড়িয়। হীন কার্য 'বলিয়া গণিত হুইতেছে। বর্তম্থন জমিদার গণ 

আর-.রাজর্ধি জনকের আদর্শ মনশ্চক্ছুর সামনে রাখেন ন|। পুণ্যতৃমি ভারতের 
উজ্জ্বল রত্র সকল বহুকাল হুইল অন্তহিত হইয়াছে । নিদর্শন গিয়াছে, স্বতিও গে 

কেন? অনেকের নিদর্শন বায়, স্থতি থাকে, আমাদের নিদর্শন গ্রৌঁগা ; স্ৃতিও 

গোল হইয়াছে, কারণ আমরা আর নিজের ইচ্ছানত কোন কাজ করিত্তে পারি ন!। 

অন্ুকরণুপ্রিয় হইয়াছি, দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি না৷ কেন ! আমেরিকান, জর্মম(ন, বেলজিয়ান 

নুতন কুষি-পদ্ধতি প্রণয়ন করিতেছেন। আমর! প্রণয়ন করিতে পারি না 
অনুকরণ করি-_মন্দের অনুকরণ করি--ভালর অন্থকরণ করিয়। উঠিতে. পারিতেছি 

নাকেন? জমিদারগণ চাষ করেন ন1। চাষীদের সহায়ত।ও করেন ন, উহার! 

খাটিয়। উৎপর করে । জমি ভাল করিলে জমিদারগণ খাঞ্জন। বাড়ান, কোন কৃষকের 

একটু উন্নতি হইলে জমিদার ও মহাঞ্জনে তাহার সম্পদ বিভাগ করিয়া লয়েন, 
তাহার আলম্তে বিলাস করেন, সংসারের ভোগ্যবস্ত ভোগ করেল। যাহার] খাটিয়। 

তোমাদ্দিগকে খাওয়াইল, ভোগ বিলাসের যোগাড় করিয়া! দিল, অনাবৃষ্টির বৎসর 
তাহার! দুর্ভিক্ষে মরিল, অল্লাহারে ম্যালেরিয়ায় মরিল। এই সব দেখিয়া বিলাতের 

অমজীবি সম্প্রদায়ের নেতা মহামতি কেয়ার হার্ডি সেবার চাকায় পরিভ্রধণকালে 

বলিয়াছিলেন যে, অলস জমিদারগণের বিলাসের অর্থ গরীব শ্রমজীবি প্রজাদিগকে 

বন্টন করিয়। দেওয়া উচিত । 

আমর যদি এখন গোলামী ত্যাগ করিয়া! কষিকার্য্ে মনোযোগী হই তবে 

আমাদিগের পলীগ্রামের অবস্থ! পুনরায় ফিরিয়া আসিবে! আর্থিক অবস্থ। উন্নত 

হইবে, শিল্প ব্বাগ্থের উদ্ধার হইবে। আমাদিগকে কৃষিকার্ধয করিতে হইবে 

বলিয়া সমাজের বর্তমান কৃষকদ্দিগকে তাড়াইয়। দিয়া আমর] তাহাদিগের স্থান 

অধিকার করিতে ইচ্ছুক নহি। আর কেহ এন্প ইচ্ছা করিলেও, তাহার শরীর তাহাকে 
অনুমতি দিবে না। - শীতাতপ সহিষু কৃষকের শারীরিক বলে ও আমাদের মানফিক 

শর 

ক্যানের সম্মিলনে এক অভিদব কৃষক প্রস্তুত করিতে হইবে৷ তাহার। কোন্ কোন্, 
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উপায় অবলম্বনে ক্ষেত্র কর্ষণ, বীন্ণ ₹ বপন, ক্রিশ কোটী লোকের আবার্ধঃ সংরক্ষণ 

এবং ভারত উৎপন্ন শন্ত ঘার। বৈদেশিক অর্থ দেশে আনয়ন করিতে পারিবে 
তাহার উপায় চিন্ত। করিবে । ইহ দেশী ও বিদেশী কৃষিপদ্ধতির আলোচন।, বীঙ্গ 

রক্ষান আবশ্টাকতা এবং উপায় চিন্বা, স্বদেশে বীজ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার উপর একাস্ত 

নির্ভর করে। বারাস্তরে আমরা এই বিষয় আলোচন] করিয়া! ইহার যথার্থত। 

প্রতিপন্ন করিবার চেছ্ট। করিব। € ক্রমশঃ )। 

স্সভ্জাচিক 

আবাদের জমি-_ 
শ্রীশরচ্চন্্র চৌধুরী, সম্পাদক, বান্ধব কোম্পানী, টকলাসহর, ( শ্রীহউ ) 

নিন্নে স্বাস্থ্যকর স্থানের একটি বিবরণী প্রকাশিত হইল। আপনি স্বক্ষরকারীর 
নিকট অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। 

কৈলালহরের জল বায়ুভাল। এ প্রদেশে যেখানেই জঙ্গল আবাদ হইয়াছে, 
সেখানেই জল বানু ভাল হইতে দেখ! গিয়াছে । ঠৈকলাসহব স্বাধীন ক্রিসুরার একটি 

ভিতভিসন। ইহ] পাব্বত্য লোকদিগের সঙ্গে বাঙ্গালীর কারবারের একটি বিশ্তুতস্থান। 
এই স্থান আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের লমসের নগর &্েশন হইতে বাধ! রান্ত।য় প্রান 
৮ মাইল। এখন হইাটিয়। যাইতে হয় তিন চার মাস পরে এই রাস্তায় গে-যানের 
ব্যবহার হইবে বলিয়াও আশা করা বায়। টিপার্গ। ষ্টেসপন হইতে নৌকাতেও 
যাতায়তে চলে, কিন্তু নৌকায় উজাইয়। যাইতে ও সময় ও খরচ কিছু বেশী লাগে । 

আবাদের স্থান তকলাসহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে। ধান, পাট, ইক্ষু, 
তুলা, তিল, সরিবা, ইত্যাদি ফসল, এবং আম, কাঠাল, নিচু. পেয়ারা, পেঁপে, কমলা, 

কলা, আনারস, সুপারী প্রস্থুতি ফলরৃক্ষ এখানে জন্মিয়! থাকে। ভূমি এত উর্বর 
ষে, প্রথম কয়েক বৎসর কোন প্রকার সারের প্রয়োজন হয় না। আবাদী ভূমির 
উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব সীমায় তিনটি ছড়া বা ক্ষুদ্র সরিৎ প্রবাহিত হুইয়। মনু নদীতে 

পড়িয়াছে। মনত নদী টকলাসহরের এক প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া তিশকি 

বত্রিশ মাইল দুরে বরাক নদীতে পড়িয়াছে। বরাক নদী দিয়া কলিকাতা হইতে 
কাছাড় পর্যস্ত নিয়মিতরূপে জাহাজ বারমাস চলে। 

অনুগ্রহ করিয়। বাঙ্গালাতেই লিখিবেন, নতুবা উত্তর পাইতে অত্যধিক বিশ্ব 
হইবে। স্থানটি কলিকাত। হইতে সম্সের নগর প্যস্ত রেলওয়ে *৪ ছ্রিমারের ভাড়! 
&1৩ ১৩ আনা । গোয়ালন্দ হইতে চাদপুর যাইয়া আবার গাড়ী পাওয়। বায়। 

রত 
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আপনার 0%1810£99 আদি যথা সময়ে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম । 

আমি বকের স্পেশাল মেত্বর নিশ্চয় হইব এবং বর্তমান বর্ষের প্রথম হইতে 
আরম্ভ করিব। তবে অর্ডার পাঠাইবার পুর্ধে কয়েকটী বিষয় জানিবার বিশেষ 
প্রয়োজন হওয়ায় সবিনয় নিবেদন করিতেছি অনুগ্রহ পুর্র্বক নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখিয়া৷ বাধিত করিতে কুষ্ঠিত হইবেন ন!। প্রত্যুত্তর 
জন্ত অর্ধ আনার টিকিট এতৎসহ পাঠাইলাম। 

১। গবাদী পশুর খাদ্ভ গিনি ঘাস, জোয়ার, বিয্লান! ইত্য।দি ঘাস কোন সময় 
বুনিতে হয় এবং চাষের প্রণালী কি? 

২। চাওলাইয়ের শাক যাহ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় তাহাকে আপমার। কি 

শাক বজেন এবং তাহ আগ্রনাদের আফিসে পাওয়া! যায় কি না। ৰ 

আমার ৩৫*/ সুড়ে তিন শত বিঘা! জমি আছে কিন্তু আমার দেশীষ্থ লাগলে 
গরু মহিষ দ্বার] মুনিপ দিয়! চাঁৰ করাইয়া মজুর খরচ এত বেশী পড়িয়া ্বাইতেছে 

যে আমি আয় অপেক্ষা ব্যয় বৎসর বৎসর বেশী হওয়ায় বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! 
পড়িতেছি। বাধ্য হইয়া আষাকে জমি আধি ভাগে ও থাজনায় বন্দোবস্ত করিয়। 

দিতে বাধা হইতে হইয়াছে । আমার পেনসন লইয়া চাষ আবাদ করিবাক্ব নিতান্ত 
ইচ্ছ। হইয়াছে । আমাদের দেশের জমিতে সকল ঞুকার ধান্ত, চৈতালী ও শাক 
সজী ও তরকারি প্রচুর জন্মে কেবল মজুর খাট লোকের বড় অতাব। এমন 

লাগল যদি পাওয়! যায় যাহাতে গে মহিষের প্রয়োজন হয় না অথচ মজুর দ্বার! 

অনায়াসে চালিত হয় তাহ! হইলে আরও ভাল হয়। আমি আপনার উপদেশ 
অন্থসারে কার্য করিব। 

আমাদের দেশে কপি ইত্যাদি তরকারী এত বেশী হয় ষে বেশী পরিমাণে 

উৎপন্ন হইয়। প্রতিদিন কলিকাতায় চালান ষাইতেছে। পটলের আবাদ এত বেশী 

আর কোথাও নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। আপনার যদি কোন বন্ধু-বান্ধব 

ইহাতে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাতেও আমি ইচ্ছুক আছি। 
আমার চাষের স্থানে ঘরবাড়ী চাকর ইত্যাদি সমস্ত আছে। বহরমপুর হইতে 

অতি নিকট, জল বাযু ভাল। কলিকাতার নিকট-_ প্রত্যহ রাত্রি ১৯টার সময় 

জিনিব চালান দিলে প্রাতে কলিকাতায় পৌছে । বর্দি কেহ যোগদান করিতে 
ইচ্ছা করেন তবে লিখিবেন আমি তাহাকে আনাইয় সমস্ত দেখাইব। আমার 
বাস্বাটী খাগড়ায়। বাটীতেও ভদ্রলোকের থাকিবার স্থান যথেষ্ট আছে। 

উঃ-_গিনি ঘাঁস বা অন্ত ঘাসের চাষ বর্ষারস্তেই আরম্ভ করিতে হয়। বাঙল! 

দেশে টৈশাখ “টজ্যষ্ঠে বীজ করিতে হইবে । জমি তালমতে চবিয়! সার দি 
এখীজ বপন করিতে হইবে। দৃষ্টির জল ন। হইলে ক্ষেতে জল সেচন করিতে হইবে। 
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বিশেষ প্রণালী পশু খান পুস্তকে দেখিতে পাইবেন।, | পুস্তক ভারতীয় কষি-সমিতি 

হইতে পাইবেন । 

আপনি চাষের জন্ত শিবপুর লাঙ্গল ব৷ মেষ্টন লাঙ্গল ব্যবহার করিতে পারেন। 
শিবপুর লাঙ্গলের জন্থ একটু জোরাল বলদের'*আবস্তক কিন্ত জমিতে গভীর চাষ 
হইবে। মেষ্টন লাঙ্গল হাক্ক!, ইহাতে কিন্তু আবাদ মন্দ হয় ন|। প্লানেট জুনিয়ার হো 
বা হাতে ঠেল! কোদালী ব্যবহারে লোকের অভাবের কতকট। প্রতিকার হইতে 
পারে। দাম অধিক নহে, হে। নান সাইজের আছে; সর্বাপেক্ষা কম দামের প্লানেট 
জুনিয়ারের দাম ১৫২ টাক1। 

শিবপুর বা! মেষ্টন লাঙ্গল সহজে মেরামত হইবে । প্লানেট জুনিয়ার মেরামত 
করিতে বিশেষ কেন অস্ুবিধ! নাই। 

দেশী লাঙ্গল ভালরূপে তৈয়ারি করিয়া লইলেও কাঞ্ মন্দ চলিবে না। দেশী 
লাঙ্গল অপেক্ষ। শিবপুর বা মেঞ্টন লাঙ্গল চালাইতে বিশেষ কোন মজুরির কম 
হইবে না। আপনার ইচ্ছামত আবশ্তকান্ুরূপ সহযোগী মিলিতে পারে । 

লুসার্ণ__ইহ। এক প্রকার ঘাস। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, শুকর, এমন 
কি ইস; মুরগীরও পুষ্টিকর খাছ্ক৮1 সিং হলের কোন প্রদেশে এক স্থানে ৩০০ একর 

এই ঘাসের চাষের আবাদ কর হইতেছে । ২০০ শত একরে ঘাস জন্সিতেছে। 

৩০০ একর বাঙ্গলার বিঘার পরিমাণে প্রায় এক হাঞ্জার বিঘা। ভারতে গবাদির 

থাগ্গোপযুক্ত নান! গ্রকার ঘাসের অভাব নাই, কিন্তু এমন অনেক আয়গ। আছে, 

ঘথায় বৎসরের মধ্যে ছুই এক মাস ব্যতীত ঘাস মিলে না, কোন জায়গায় বা ঘাস 

তাদেো জন্মার না, সে সকল জায়গার জন্য কাছে নিকটে লুসার্ণ ব গিনি ঘাসের 
চাষ কর। আবশ্তক বলিয়া মনে হয়। 

সার-সংগ্রহ 

নব প্রণালীতে কৃষিশিক্ষা দ্িয়। আদর্শ কৃষকের জন্য 
কৃষি-বিষ্ভালয়ের আবশ্যকতা | 

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্ধং কৃষি কম্মণি, তদ্বদ্ধং রাজ সেবায়াং_-এই মহাবাক্য 

ঘার। জান! যায় যে, বাণিজ্যই ধনাগমের প্রধান উপায়, কৃষি তাহার নিয়ে, ও সর্ব 

নিযে রাজ সেবার স্থান, তৎসব্বেও আমাদের দেশের যুবকেরা স্কুল কলেজে পড়িয়া 
বাণিজ্য ও কৃষির দিকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশ যাইয়া বহুকাল বেজায় খাটিয়াঁ 

এসি এস পপি পি ৩ ছি শি ০ শী পাশ পরা সি তত ক ছি 



। নু 

৩৮ সপ ১৩১৯৮ | হ কষক--_চৈভ্র, ১ 
হাসলে ০ ৭. এ পি সি জেন তস্তিএি এস্ছি, এ তো ৫ টিলা চন্দ তস ৬1 ৮২ পাপ সাত, ৯ পাটি সপ পিএ সি তি সি লস পি ৩৯ লি ছি এ এ এ 

অনেক কষ্টে চাকরির যোগাড় করিয়া! বাস! খরচ বাদে "মাসিক ২০২২৫ টাক! 
আয় করিতে লালায়িত, তখম দেশে এক তিঘ। জমি আলু ও পাটের চাষ ক্রিংে 
বাড়ী বসিয়া মাসিক অন্যন ২৫২ টাকা আয় হইতে পারে, 'সেই দেশের 
সম্তামগণের এরূপ ক্কষি বিষয়ে অকছেলা কর। বড়ই ক্ষোভের বিষয়, বাণিজ্য করিতে. - 

হইলেও কৃষি দ্রব্যাদির দরকাত্র। ন্মুতরাং কৃষিই সকল ধনাগমের মুল, অন্তদেশে 

অর্থ ব্যক্ধ করিয়। ক্কবিশাস্্র শিক্ষা করিয়া কুধিতত্ববিদ্ অর্থাৎ চাষা এই উপাধি লইতে 
তদ্র সম্তানগণ লালার্সিত, কিন্তু আমাদের দেশে চাষ! বলিলে গালি দেওয়া- হয়। 
ভদ্র সম্তান্গণের উদ্দাসীনতাই ইহার মুলীভূত কারখ। ৯ 

জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি গ্রাচা দেশের অধিবাসীগণ কবিকার্ধ্ের: বারা : 
ভূরি পরিমাণে শন্তার্দি উত্্ান্ন করতঃ যথেনঈ ধনাগম করিয়। জগতের শীর্জ স্থান 

অধিকার করিয়াছে। (সে দেশের জমি অপেক্ষা আমাদের দেশের জমি সর্ব্াপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ, ভারত মাতা চিরকালই রূত্বপ্রহ্থতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ বঙ্গের ভূমি 
ভারতের মধ্যে সকল দেশ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । বঙ্গের ভূমি এত উর্ধ্বর। ছিল যে, এদেশের 
কষকগণ বিন। শিক্ষার কৃষিকার্ধয করিয়। স্বখস্বচ্ছন্দতায় পরিবার প্রতিপালন ফরিয়। 

আসিতেছিল। প্রকৃতির পরিবর্তন অবগ্তন্তাবী। এক্ষণে বঙ্গভূমির প্রকৃতি: পরি- 

বর্তন হইয়াছে, তজ্জন্ত বঙ্গীয় কৃষককুল পূর্বব প্রচলিত প্রণালীতে দিবারাত্র পরিশ্রমে 
কৃষিকার্ধ্য করিয়া! উদ্দর পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। খণঞালে জড়িত হইয় 

চিরদিনের মত দারিদ্র ছুঃখে অসহনীয় কষ্ট সহা করিতে বাধ্য হইয়াছে। 

২। আমাদের দেশের কৃষককুলের কষ্ট হওয়ায় মধ্যবস্ত্ মফঃন্বলবাসী ভদ্র 

লোকেরও বিশেষ কষ্ট হইয়াছে । আমাদের দেশীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্তানের কিছু না; 
কিছু জম! জমি আছে। এ জমা জমি কৃষকগণকে শস্ত- ভাগে অথব! খাজনায় 

বিলি করিয়! তছৎপন্ন গ্রহণ করতঃ জীবন যাপন করিতে থাকেন। জমি অন্ন্ম। 
নিবন্ধন তাহার। খাজনা অথবা ভাগ কিছুই পান না; পাইলেও অতি সামান্ত খাজন। 

ও ভাগ ন। পাওয়ায় আদালতের সাহায্য লইয়1 হয়রাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 

কলষককুল আমাদের অর্জনক্ষম পুত্র, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাঞ্জ, জমিদার 

ও ব্যবসাঞ্ধার সকলেই তাহাদের মুখাপেক্ষী, তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় দেশ 
ক্রমে অবনতির অস্তিম সীমায় উপস্থিত হইতেছে। রি 

৩। বঙ্গীয় কষককুল অতিরিক্ত লাভের আশায় অধিক পরিমাণে জমি কর্ণ 

করার গোচারণের মাঠ না থাকায় ও গরু,. মহিষ অতিরিক্ত পরিশ্রষ করায় ও 

উপযুক্ত খাস্তের অগ্ডাবে উপরোক্ত গরু, গ্হিঘ ও গাতী শীর্ণ হইয়। যাইতেছে) 
| খে দেশ পূর্বতন রাজপুরুব সায়েন্ত। খ! নবাবের সময় টাকায় ৮/ মণ করিয়। . চাউল, 

গ্বত' টাকায় /৮ সের ও ছুগ্ধ টাকায় ৯/ মণ ছিল, এক্ষণে সেই দেশে ঘন ঘন ছুর্চিক্ষ 
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রশি শে ৮০৮ এসি লাজ টা ভানছ চস রিট লাস রসি, লেস আস সস এসি ০ টা এপ পি লী পাতা সপোন এ শিখ লাস সলাত আটে ও লা পা পাতি পিতা ত "৬ এছ রিচি তাস ছি ওসি ওলি রাস্টি চি ৮ এসসি লিন জি তি সস বাপ লব পপ্টি পন কাস্ট পাশ পি তরী এন শন রন ভি টো এ ভা জো পি পি 

দেখা ছিতেছে ও কত ই লোক অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে ও এক্ষণে 

ঠক /৮ সের চাউল ঘ্ৃত টাকায় /8* পোয়া ও ছুদ্ধ /৪ সের বিক্রয় হইতেছে । 

৪1 বঙ্গ সম্তানগণ উপযুক্ত খাদ্য অভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়! যাইতেছে, অকাল 
মৃত্যু দেখা দিতেছে, বাঙ্গালী ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়। পরিচিত হইতেছে, যে বঙ্গভূমি 
এতদিন ধরিয়া পাট, ধান্, আলু, ববিৎন্দ প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মা ইতেছে, 
দেই বঙ্গসস্ত।নগণের এরূপ শোচনীয় দশ। হইবার কারণ কি অন্থধাবন করিয়। 

দ্বেখিঙ্গে, প্রতীয়মান হইবে যে, একমাত্র নবপ্রবস্তিত' কৃষিকার্য্যের অনভিজ্ঞতার 
জন্যই এই দুঃখ দুর্দশ।-ঘটিতেছে। 

৫। আমাদের দেশের সহদয় স্বদেশ হিটতষী পুজাযপাদ লেতাগণ যুবকদিগের 
সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার জন্ত নূতন কলেজ, শিল্প শ্রিক্ষা দেওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজ, চিকিৎস। শিক্ষা! দেওয়ার জন্ত মেডিকেল কণেজ, সংন্লুত শিক্ষ। দেওয়ার জন্য 
সংস্কৃত কলেজ ও আইন শিক্ষা! দেওয়ার জন্ত কলেজ প্রতিদিনই স্থাপন করিতেছেন। 

এতদ্দেশের শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর, কৃষিকার্্যই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। 

কিন্ত যে দেশের অধিবাশী শতকর। ৯* জন কৃষিকাধ্য অব.ন্ঘন করিয়া আছে, 

য|হাদদের উপর আমাদের জীবন, মরণ নির্ভর করে, তাহাদের সাধারণ কষি-শিক্ষ। 
দিবার জন্ একটী বিদ্যালয়, ভিন দেখিতে পাওয়। যায় না, ইহ অপেক্ষ। পরিতাপের 
বিষয় আর কি হইতে পারে । আমাদের সহদয় গভর্ণমেপ্ট স্থানে স্থানে ৪1৫টী 

কুষি ফারম করিয়াছেন ও প্রতি ফারমে ৭৮ জন প্রাকৃটিকেল কবি শিক্ষা দিবার 

জন্ত শিক্ষানবিস্ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও ক্লাস খুলিগাছেন। যেদেশে৫ কোটী 

লোক কৃষিজীবি ও যাহাছুছুর মধ্যে অধিকাংশ নিরক্ষর এবং কৃষিজীবি, সে দেশে 

প্ররূপ অপ্রচুর শিক্ষা কোনক্রমেই কার্য্যকর হইতে পারে না। 

৬। যদি শ্বদেশ হিতৈষী পুজ্যপাদ নেতাগণ প্রতি জেলায় ও মহকুমায় আদর্শ 

কৃষকের জন্য কষি-বিদ্যালয় ও প্রতি পল্লীতে কৃষি-পাঠশাল৷ করিয়। কৃবিশিক্ষ। না৷ দেন 

তবে বঙ্গীয় কষককুলের দুঃখ, ছুর্দশ। দুর হইবার কোনই উপায় নাই। অভিনব 

প্রণালীতে কৃষকগণ শিক্ষিত হইয়! কৃষিকার্ধ্য করিলে ও গবাদির উন্নতিকলে 

শিক্ষিত হইলে বঙ্গপন্তান সত্বরই ধনধান্সে সমৃদ্ধ হইয়! সুখ লাভ করিতে 

পারে, প্ররূপ ভাবে কুবিশিক্ষা গ্রচলিত হইলে সাধারণ শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে 

নিশ্চয়ই বৃক্ধি পাইবে । 

৭। জাপানবাসীগণ বর কৃষিকার্ধ্য করিয়া যদি ৩* বৎসরেক্ উ্ধ 

কালের মধ্যে ধনে মানে জগতের সঁসত্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারে, তবে 

| আমাদেরও ্ররূপ আঁশ। কর! ছুরাশ। নহে। 
শ্ীরাধামাধব দাদ মোহস্ত, ুমাডাঙগা, নদীয়!। 



৩৮৪... কৃষক--টত্র, ১৩১৮ 
আনি রতি এডি এন এ রসি জোস বি রি তা লস তি পাস ভন্ড পি জপ পর ওসি সি এপি এড সি এ ওকি চর এসি এসডি আর ও এনএ এছ জে এ চো ডো এছ ০ এ 

বাগানের মাসিক কার্য । |. 

বৈশাখ ম মাস। 
সজীবাগান ।-__মাখন সীম, বরবটি, লবিয়। প্রভৃতি বীজ এই সমক্স বপন করা 

উচিত। টেপারি কেহ .কেহ ইতি পুর্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপান্রি বীজ 
বসাইবার এখন সময় যায় নাই। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস. ক .বিলাতী 
কছু, পাল! ঝিঙ্গা, পু ই, ডেঙে।, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখন$,বপন কর! লে । 
কিন্ত বেশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এঁ সমস্ত বীজবপন কার্য শেঞুক্লুরিতে - পুরিলে . 
ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গ। বীজ টবশাখের শেষ পর্যযস্ত বসাইতে পারা ঘায়। 
আগ বেগুনের চারা টতয়াবি হইয়া গিয়াছে । €৫বশাখ মাসে ২১ দিন £একটু 
ভারি বৃষ্টি-হইলে উহার্দিগকে,বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয্। রোপণ করে । 3 

কবিক্ষেত্র।__বৈশাখ মাসের শেব ভাগে আশুধান্ত, ধনিচা, অরহর, পাট ঝ্রভূতি 
বীঞ্প বপন করিতে হয় গবাদি পশুর থাছ্যের জন্তও এই সময় রিয়ান! ও গিনি 
বস প্রস্ভৃতি ঘাসবীঙ্গ বপন করিতে হইবে । কিন্তু বল। বাহুল্য 'বৃষ্টি হইয়। জমিতে 
“যো” হইলে তবেই এ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার ্রভূর্ভি বীজ 
বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত । যন্দ উক্ত কাধ্য শেষ না হইয়। টাকে, 
তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে । 

[কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা ৮বশাখের আঁধমেই 
উহাদের বীজ বপন কর! সম্ভব হয়, তাহ। হইলে টৈশাখের শেষ ভাগে গাঞ্গুলি 
বড় হইয়? তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের ক্নধ্যেই 
বীজ-ইক্ষু ব আখের টশাক বসাইবার কার্য শেষ হইয়। গিয়াছে । ইক্ষুক্ষেত্রে ইবশাখ 
মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্তক মত জল সেচন করিতে হইবে। ছুই শ্রেণী আখের, 
মধ্যস্থল হইতে মাটি. উঠ1ইয়! আখের গোড়ায় দিয়া গোড়। বাধিয়। দিতে হইবে । 

ইক্ষুক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্তক হইলে সেচ দিতে হইবে ।. চুবড়ী আলু 
২3 ওল এই সময়ে বা জাষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা বাশ ও 
তু'ত গাঁছের গোল্ডায় পক মাটি এই সময় দিতে হয়। 

ফুল বাপান -_টবশাখ মাসে কঞ্চক লি, আমারাস্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমারাস্থ।/স্ 
সন্ফ্লাওয়ার ব1 রাধাপন্ম, লজ্জাবতী. মাটিনিয়াভায়াও।, মেরিগোল্ড, সূর্যমুখী, 
জিনিয়া, ধুতুর] গ্রভৃতি দেশী মরস্ুুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেল ও যু"ইফুলের 
ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত 'পরিমাণে জল পাইলে 
অপরিষ্যাগ্ড ফুল ফুটিবে। 
ফলের বাগান” আম, লিচু, কাঠাল, জাম প্রস্তুতি গাছে, আবস্তক -মত..জল- 
সেচন ও তাহাফের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস 
গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জেল দিতে পারিবে, শী ফল 
খরে ও যর পাইল ফ্রুলগুি বড় হয়। . ূ 
আদা, হলুদ্ব, আটিচোক যদি ইতিপুর্বের বশাইস্কা দেওয়! মা হই থাকে, কবে: 

চস. গুলি বসাইতে আর কালবিল্স করা উচিত নহে ॥ রা ডিভি 

ক [।-পাইরেন্সেক্টার কলেজের পরীজ্গাতীণ জিন রঙ্গবা নী, 
কংশলের প্রি দ্দিপালকয়ুজ ছি; সি, বস্থ, এম, এ» প্রন্টীত 1: ১ সক প্মফিসু 3. 








